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Leder av Parat Hans-Erik Skjæggerud. 
Foto: Robert Sannes
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I 100 år har Parat, eller forløpere til Parat, hatt en medlemsgruppe ved Universitetet i Oslo. Det står det respekt av.  
Det vitner om engasjerte medlemmer, og markante tillitsvalgte som gjennom 100 år har lagt ned mye og god innsats 
for å betjene medlemmene i skiftende tider. At en medlemsgruppe i Parat fyller 100 år skjer ikke ofte. Ikke nødvendigvis 
fordi medlemsgruppen over tid ikke har vært levedyktig, men kanskje oftest på grunn av endringer i virksomheten. 
Universitetene endrer seg i aller høyeste grad de også, men aldri så mye at de endrer grunnform og misjon. 
 Universitetet i Oslo vil med stor sannsynlighet også bestå om 100 år, og jeg håper Parat sin medlemsgruppe da kan 
feire 200-årsjubileum.

Det er spesielt gledelig at jubileet markeres med et skrift som tar for seg 100 års historie fra Universitetet i Oslo, 
og medlemsgruppens virke der. Historien er viktig, både for å lære og for å styrke vår identitet. Gjennom skriftet formes 
nye generasjoner medlemmer og tillitsvalgtes oppfatning av Parat, hva som er oppnådd, hvilke saker som er viktige 
og hva medlemsgruppen står for. Det er viktig både for eksisterende medlemmer, potensielle medlemmer, andre 
arbeidstaker organisasjoner og Universitetet i Oslo som arbeidsgiver.

Gratulerer med 100-års-jubileet, og lykke til med de 100 neste år!

Hans-Erik Skjæggerud
Leder av Parat



Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. 
Foto: Francesco Saggio
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Felles mål
 
Kjært barn har mange navn. Det som startet opp som Universitetsbetjentenes forening i 1910, heter i dag Parat UiO. 
Fagforeningen har også vært innom flere andre navn i takt med at den har tilpasset seg tidens skiftende realiteter.

UiO-ledelsen og fagforeningene er ikke alltid enige om alt. Det er heller ikke meningen. Men det er bra for driften av et 
stort universitet at det finnes arenaer der partene ærlig kan sette navn på sine interesser og synspunkter. Vi kunne ikke 
gjort jobben vår som arbeidsgivere dersom det ikke fantes et system for drøftinger og forhandlinger med arbeidstakerne 
etter vedtatte spilleregler.

Fagforeningen gir ledelsen uvurderlige innspill i forhold til hva som rører seg rundt om i den store og varierte organisasjo-
nen som Universitetet i Oslo er. Parat UiO er en viktig samarbeidspartner i vår målsetting om å stadig videreutvikle oss 
som et solidarisk, grønt og internasjonalt ledende universitet med stor faglig bredde. Vårt gode og tillitsfulle forhold er en 
stor styrke, også når ledelsen må håndtere utfordrende situasjoner og uheldig eksponering som vi i utgangspunktet helst 
skulle vært foruten.

Personlig er jeg veldig fornøyd med samarbeidet med Parat UiO. Vi har et felles ansvar for at ansatte og studenter har 
det så godt som mulig ved universitetet. Tiltak for å bedre arbeids- og læringsmiljø er en av mine hjertesaker. Dette er en 
viktig målsetting som jeg føler at UiO og Parat jobber skulder ved skulder for å oppnå.

Gratulerer med 100-års jubileet!

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo 
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Forord
Parat UiO er med sine forløpere 100 år den 16. februar 2010, og er dermed UiOs eldste fagforening. 

Styret i Parat UiO vedtok i 2007 å gi ut et jubileumsskrift. Elisabeth Aronsen, historiker og førstekonsulent ved 
Naturhistorisk museum, sa seg villig til å bli skriftets forfatter etter årsmøtet i 2008. Redaksjonen har videre bestått av 
Bjørn Dalbakk (tidligere leder i foreningen) og Laila Jensen (tidligere kasserer, styremedlem og nå pensjonistansvarlig), 
samt styremedlemmene: Margrethe Abildgaard, Bjarne Skov, Hege Lynne, Ole Martin Nodenes og Berit Rødsand. 
Sistnevnte ledet prosjektet fra høsten 2008. Ansvar for bildene har fotografene Jan Unneberg og Arthur Sand hatt, 
begge Parat-medlemmer. Planlegging av jubileumsskriftet og arrangementene i forbindelse med jubileet har skjedd 
i samarbeid med Parat sentralt som har bidratt økonomisk. Vi sier takk for innsatsen til disse, og til alle andre som hver 
på sin måte har bidratt til jubileumsskriftet vårt!

Arbeidet med skriftet har vært spennende og lærerikt. Ved oppstart visste vi lite om foreningens eldste historie. I arkivet 
på foreningskontoret fant vi utgivelser fra foreningens 70-årsjubileum og historien om LUHFs første 10 år. Hovedkilden 
til perioden 1918-1936, protokollen med håndskrevne referater fra alle møter, var derimot borte. Lykken stod oss bi! 
Ved en tilfeldighet ryddet et medlem i et skap i et kjellerrom på Kjemisk institutt. Det viste seg å inneholde papirer etter 
 foreningens kanskje fremste leder, Amund Helgesen. Dermed fikk redaksjonen en toppet handlevogn med skriftlige doku-
menter fra Helgesens lederperiode, inkludert den protokollen vi savnet. Det var fantastisk og ga ny framgang i prosjektet. 

Elisabeth Aronsen og redaksjonen har gjort en imponerende innsats. Vi har fått et verdig historisk dokument som sier 
noe både om foreningens aktivitet over de siste 100 år, og om Universitetets og samfunnets utvikling i perioden. 

Foreningens historie viser at kjernen i fagforeningsarbeidet er det samme i dag som for 100 år siden, nemlig å kjempe 
for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette til tross for samfunnsutviklingen og at de ansattes rettigheter helt klart har 
blitt vesentlig forbedret i perioden. 

God lesning! 

På vegne av styret i Parat UiO

Ole Martin Nodenes
Hovedtillitsvalgt 2006 - 
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Innledning 
Kjært barn har mange navn. I jubileumsåret 2010 heter vi 
Parat, men siden oppstarten av foreningen i 1910 har det 
vært noen navneskifter: 

1910 Universitetsbetjentenes forening
1918 Universitetsfunktionærenes forening
1919 Universitetstjenestemennenes forening (UTF)
1985  LUHF-OSLO – (Landsforbund for Universitets-, 

Høgskole- og Forskningspersonell)
2000 2fo-UiO – (Flerfaglig FellesOrganisasjon)
2005 Parat UiO

Om navnet har endret seg i disse 100-årene er formålet 
da og nå i prinsippet det samme: 

«Foreningens formål [er] at samle de ved Universitetet fast 
ansatte underordnede funktionærer for at ivareta deres 
interesser.» 
 Vedtekter i 1918 (de eldste bevarte vedtektene)

«Foreningens formål er å ivareta og fremme 
medlemmenes økonomiske, faglige,
arbeidsrettslige, arbeidsmiljømessige, sosiale og  
kulturelle interesser, enten direkte eller
gjennom sitt forbund – Parat.» 
 Dagens vedtekter

Som vi ser av vedtektene, så har medlemmenes interes-
ser alltid vært det sentrale. Fra første dag har foreningen 
arbeidet for å sikre disse best mulige lønns- og arbeids-
betingelser. Tidlig ble også perspektivet utvidet. Foren-
ingen ønsket stadig større innflytelse over styringen av 
 Universitetet på områder som berørte medlemmene. 

I perioden 1910-2010 har det vært en voldsom utvik-
ling av lovfestede rettigheter for statstjenestemennene. 
Vår forening har vært en viktig aktør i denne kampen, 
både lokalt og sentralt. På det sentrale plan gjennom 
aktiv deltakelse i arbeidstakerorganisasjoner, men også 
gjennom direkte kontakt med Stortinget og departemen-
tene. Det siste var mer nødvendig tidligere da Universite-
tet var mindre selvstendig som arbeidsgiver. I 1918 måtte 
for eksempel foreningen kontakte stortingsrepresentanter 
direkte for å vinne frem i en lønnssak. 

På Universitetet har foreningen vært en utrettelig med- 
og motspiller til ledelsen. Mål har blitt nådd den formelle 

veien  iht. lov- og avtaleverk. Før disse var på plass ble mer 
uformelle fremgangsmåter brukt. Midt på 60-tallet var for 
eksempel lobbyvirksomhet en av de viktigste fremgangs-
måtene. 

Innhold
Jeg har valgt å presentere utviklingen gjennom fem perio-
der. Valg av periodeskillene er hovedsakelig styrt av skifter 
i organisasjonstilknytning eller andre større endringer. 
Svært mange av temaene har vært aktuelle i flere eller alle 
perioder og går derfor igjen. En slik rød tråd i foreningens 
historie siden starten, har vært valget mellom et landsfor-
bund for universitets-, høgskole- og forskningspersonell 
eller medlemskap i et forbund som organiserte bredere. 

Organisasjonstilknytningen generelt er selvfølge-
lig også bredt omtalt. Lønn har naturlig nok alltid vært 
aktuelt. Kampen for medinnflytelse og senere medbe-
stemmelse også.  Innflytelse i tilsettingssaker og det 
beslektede tema, de midlertidig tilsatte, er med. Den 
interne organiseringen har til tider vært utfordrende og 
er derfor ofret en del plass. Foreningens sosiale funk-
sjon følges også. Foreningens ledere er alle presentert i 
egne faktabokser. Likestilling er et generelt mål for både 
Universitet og forening i dag. Det har derfor vært naturlig 
å se om foreningen har vært opptatt av kvinnenes sak og 
hvorledes kvinnene har markert seg innad i foreningen.

En del ukjente ord kan forekomme. Jeg har laget en 
ordliste i vedlegget, så ord som er markert slik: pedell er 
å finne forklaring på her. I vedlegget er det også en tids-
linje med de viktigste årstall samt alle sluttnotene. Jeg har 
forsøkt å begrense noter til et minimum. Det er hoved-
sakelig henvisninger til kilder og litteratur der jeg har 
hentet opplysninger, men også tilleggsopplysninger som 
ikke er nødvendige å lese for å forstå sammenhengen. For 
de som savner omtale av tidligere litteratur og kildekritikk: 
Dette finnes i vedlegget.

 Elisabeth Aronsen
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1910–1934 En hard start 
Overskriften betegner hele perioden. Omstendighetene 
rundt stiftelsen og de aller første årene var preget av 
optimisme, problemene meldte seg senere. Foreningen 
var ustabil og var passiv i noen perioder. Dette kan 
forklares med økonomiske nedgangstider og usikkerhet 
rundt organisasjonstilknytning. Det skjedde allikevel 
mye positivt. Foreningen ble tatt med på råd og fikk 
i samarbeid med kollegiet forbedret sin lønnssituasjon. 

Hvem var de?
Om kvelden onsdag 16. februar 1910 samlet en gruppe 
universitetsansatte kvinner og menn seg i Wilses gate 1 
for å stifte Universitetsbetjentenes forening. Sannsynligvis 
benyttet de lokalene til Bestillingsmændenes forening 
i Kristiania.1 Det var en forening for offentlige tjeneste-
menn eller «bestillingsmenn» stiftet i 1890. Noen var 
muligens medlemmer her, men ønsket nå å danne sin 
egen lokalforening på Universitetet. Hvem de var og hva 
som ellers skjedde,  mangler vi direkte kilder til.

I 1910 hadde Universitetet rundt 1500 studenter og 
150 vitenskapelig ansatte. De fleste var embetsmenn 
– hovedsakelig professorer. I tillegg fantes det vitenska-
pelige tjenestemenn med titler som: dosent, bibliotekar, 
konservator, observator, prosektor, amanuensis, assistent, 
og adjunkt.2 Møtedeltakerne var imidlertid representanter 
for de underordnede tjenestemenn. Det som i dag kalles 
støtteapparatet, de teknisk-administrativt tilsatte.

Vi vet at én av stifterne var Michael Wang, som var 
den siste universitetspedell (se ordliste). Han hadde blant 
annet ansvaret for budtjenesten. En annen var vaktmester 
Hans Jakob Tveter. Ifølge Forum for universitetshistorie 
var det totalt 19 driftsteknikere på Universitetet i 1910. 
Det var fyrbøtere, varmemestre, vaktmestre og betjenter. 
Den forskningstekniske staben bestod av seks preparanter 
ved museene, to laboranter ved det kjemiske laborato-
rium samt én tegner, altså 28 personer til sammen.3  

Administrasjonen ble ledet av kvestor («økonomisje-
fen») og universitetssekretæren (se ordliste). Sekretæren 
var samtidig sekretær for Det historisk-filosofiske og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det teologiske og Det juridiske fakultet hadde hver sin 
Notarius4 og Det medisinske fakultet sin egen sekretær 
(alle tre var bistillinger). Universitetsbiblioteket hadde 
en kontorist samt litt ekstra midler til kontorassistanse.5 
Øvrig kontorpersonale var i henhold til årsmelding for 

Universitetet i 1909 én fullmektig, én bokholder, én kon-
tordame samt en student i stilling som «2den» assistent. 
De kontoransatte, kanskje med unntak av kontordamen, 
hadde alle høyere utdannelse. Det var derfor et klasse-
skille mellom de administrativt og teknisk tilsatte. Trolig 
var det hovedsakelig teknisk tilsatte blant møtedeltakerne 
og de første medlemmene i foreningen. 

Det var også andre personer i arbeid, men som av 
forskjellige grunner ikke ble regnet med verken av Univer-
sitetet eller foreningen. Rengjøringspersonalet, den gang 
kalt vaskekoner, nevnes i Universitetets årsmelding for 
1908 i forbindelse med krav om vaksinasjon mot kopper. 
Instituttbestyrerne ble bedt om å sørge for at samtlige 
vaktmestre, laboranter, vaskekoner og øvrige betjening 
fikk sin vaksine. Ellers blir denne gruppen ikke nevnt før 
langt senere.

Foreningens regnskapsbok, den eneste kilde fra årene 
før 1918, forteller oss at dagen før møtet ble det inn-
kjøpt 28 stk. brevkort («brevk.»). Det er nærliggende å 
tro at dette var innbydelseskort delt ut til alle potensielle 
medlemmer. De ble kjøpt som stykkvare og var nok nøye 
beregnet ut fra behov til dette første møtet.

Foreningen fikk inn omtrent 80 kroner i årlig kontin-
gent de to første årene. I 1918 var kontingenten 4 kroner 
i året. Hvis kontingenten de første årene var den samme 
eller en krone lavere var medlemstallet altså et sted mel-
lom 20 og 27. 

Medlemsgrunnlaget økte raskt. I perioden 1911–1922 
ekspanderte Universitetet veldig med både nye bygg og 
stillinger. Rundt 71 nye vitenskapelige stillinger ble tilført.6 



Bilde til venstre: Et mulig 
medlem den første tiden? 
Vaktmester Ole Thorvald 
Mathisen ved  Fysiologisk 
institutt 1905 til 1920. 
Fotograf ukjent/ Foto fra 
Museum for universitets- 
og vitenskapshistorie 
(MUV)

Bilde til høyre: 
Universitets sekretær da 
foreningen ble stiftet, Hr. 
Christian August Orland, 
gikk av i 1914.  
Fotograf ukjent/MUV
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Samtidig skjedde det en spesialisering mot stadig flere 
fag og institutter, som spesielt innen de naturvitenska-
pelige og medisinske fagområdene må ha krevd flere 
teknikere. Høsten 1918 har vi det første sikre medlemstall: 
30 stk. I 1919 var de 37, noe styret bare var delvis fornøyd 
med. 

Vi vet ikke hvordan den nystartede foreningen ble mot-
tatt av professorene som da og mange år framover styrte 
Universitetet eneveldig. Klasseskillet var stort både økono-
misk og med hensyn til utdanning. Foreningens medlem-
mer skulle stå opp mot landets mest kunnskapsrike menn. 
Den viktigste motpart hadde de imidlertid felles: staten.

 
1910–1918 Formann?
Vi vet ikke hvem som ledet foreningen mellom 1910 og 1918. Med unntak av regnskapsboken finnes det ikke direkte 
kilder, så det eneste grunnlag for vår viten er møteprotokollen som starter først i 1918. Her framgår det tydelig at 
stiftelsesdatoen var 16. februar 1910, men intet om hvem som styrte foreningen. 

Det er flere mulige kandidater blant de vi regner var med fra begynnelsen: Vaktmester Fredriksen, preparant Mikal 
 Tjomsland, hr. Heltberg, hr. J.P. Jacobsen, vaktmester Hans Jakob Tveter, frk. Tora Bjørkli og vaktmester Joh. P. Myhre. 
Universitetspedell Wang ble senere beskrevet som en av stifterne, men ikke som «vår første» formann og er derfor en 
mindre sannsynlig kandidat. Dette var tre år før kvinnene fikk stemmerett, og tiden var generelt ennå ikke moden for en 
kvinnelig formann så frk. Tora Bjørkli må også strykes av listen. 

Det kollegiale forhold – formål eller 
middel?

Ved siden av å arbeide for medlemmenes interesser 
viser vedtektene av 1918 at foreningen var opptatt av å 
fremme «…kollegialt forhold mellom medlemmene». Det 
skulle oppnås «…gjennom medlemsmøter, (4 i året) fore-
drag og festlige sammenkomster». Ut fra regnskapsboken 
ser vi at dette var et formål fra starten av. De hadde flere 
fester, blant annet juletrefester. Dette var den gang ikke 
en fest for barna.

Det var et viktig formål, med en egenverdi, men 
motivet var nok også å styrke foreningen. Et godt forhold 
mellom medlemmer skaper grobunn for engasjement og 
deltakelse og virker også rekrutterende.



Foto: Arthur Sand 
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Både i 1910 og 11 arrangerte de fest rundt den 2. sep-
tember. Var datoen tilfeldig valgt eller hadde den sam-
menheng med Universitetets årsdag? Det viser i så fall en 
følelse av tilhørighet og stolthet over arbeidsplassen.

Likestilling? 
Det var minst én kvinne blant stifterne; frk. Tora Bjørkli. 
En av hennes første oppgaver i 1910 var, typisk nok, å 
arrangere juletrefesten, noe hun for øvrig også stod for 
i 1918. I februar 1918 var hun imidlertid med i en vel-

lykket lønnsaksjon. Samme år ble hun valgt inn i styret 
og fikk posten som visesekretær. En mann ble valgt til 
hovedsekretær.

Rettferdig lønn?
De første norske fagforeningene ble dannet og de første 
avtalene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver inngått 
i det private arbeidsliv. Den første landsdekkende tariff-
avtale ble inngått i 1907, men allerede på 1880-tallet var 
det inngått tariffavtaler i håndverksbedrifter.7

Lønnsregulativet av 1909
Stortinget samtykker i at der fra 1. juli 1909 fastsættes følgende lønnsregulativ for Universitetets underordnede tjeneste-
mænd10: 

Alderstillæg
Begynderløn pr. aar Efter 5 aar Efter 10 aar Efter 15 aar Høieste løn

1ste lønsklasse Kr. 1 600,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 2 200,00
2ste lønsklasse Kr. 1 400,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 2 000,00
3de lønsklasse Kr. 1 200,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 1 800,00
4de lønsklasse Kr. 1 000,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. 1 600,00

I lønnen fragaar kr. 400,00 hvis bolig – med eller uten lys og brænde er anvist.



§1 Formålsparagrafen, fra den håndskrevne protokollen fra 1918.
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Statens arbeidstakere brukte litt lenger tid på å organi-
sere seg og møtte mer motstand. Det var flere grunner til 
dette. Staten representerte fellesskapet og tjenestemen-
nene var dets tjenere. At tjenerne skulle stå i motsetnings-
forhold til staten var lenge en uhørt tanke. 

De skulle da heller ikke ha behov for å organisere seg. 
Det ble hevdet rundt forrige århundreskifte at staten, 
i motsetning til private arbeidsgivere, ikke måtte ta hen-
syn til lønnsomhet. Det var derfor ingen grunn til å mene 
at lønnen ikke ble fastsatt rettferdig.8 Tjenestemennene 
fulgte allikevel de privates eksempel og begynte så smått 
å organisere seg på slutten av 1800-tallet. 

Embetsmenn, bestillingsmenn og tjenestemenn fikk 
da foreningen startet og i mange år framover sin lønn 
regulert av Stortinget som ifølge Grunnlovens § 75 skulle: 
«… revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og deri 
gjøre de Forandringer, det finder fornødne». I praksis var 
Universitetets ledelse også involvert. De sendte inn forslag 
via Finansdepartementet.

Da foreningen vår ble stiftet hadde medlemmene i et 
drøyt halvår fått lønn etter et regulativ fra 1909. Regula-
tivet ble endret flere ganger de neste årene og foreningen 
engasjerte seg i dette arbeidet. I 1913 fikk kvestor Berner 
og en av professorene i oppdrag av kollegiet å utarbeide 
forslag til forbedringer. Da foreningen, enten på oppfor-

Pauser og oppvåkninger 
På en ekstraordinær generalforsamling 14. juni 1934 fikk 
de frammøtte en historisk oversikt over foreningens liv fra 
begynnelsen der følgende inngikk: «…sørgelig nede flere 
ganger på grunn av liten interesse … ingen tilslutning.» 
Før 1934 var det minst to, muligens hele fire, avbrudd 
i aktiviteten. 

Regnskapsboken viser at foreningen var i aktivitet 
fra 1910 fram til mars 1913 da den tok sin første pause. 
Stagnasjonen ser ut til å sette inn allerede i 1912. I perio-
den oktober 1912 til ut januar 1913, ble det bare innbe-
talt tre kroner totalt i kontingent. Regnskapet ble revidert 
pr. 31. mars 1913, og i stedet for to signaturer som årene 
før var det nå bare én som signerte (pedell Wang). 

dring eller eget initiativ tilskrev kollegiet i sakens anled-
ning, ba komiteen om å bli forsterket med ytterligere tre 
professorer.9 Det kan tyde på at foreningen hadde mange 
forslag til endring som komiteen ønsket å vurdere. 

Foreningen ble altså hørt, men rett til å forhandle var 
ennå bare et krav som på denne tiden begynte å bre seg 
blant statens tjenestemenn. Det første direkte krav om 
forhandlingsrett ble reist i 1912 av foreningene innen 
jernbanen.



På denne informasjonstavla i kjelleren på Fysisk institutt, er det  
fortsatt henvist til Universitetstjenestemennenes forening.  
Foto: Jan Unneberg
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Etter fem års dvale er det i 1918 igjen full fart med en 
viktig lønnssak. På generalforsamlingen 25. oktober ble 
nye vedtekter vedtatt, nytt navn og nytt styre ble valgt.11 
Det starter bra. Styremedlemmene under vaktmester 
Tveters ledelse la ned mye tid og krefter på hyppige og 
lange styre- og medlemsmøter i tillegg til arbeidet i en 
sentral komité. 

Kjært barn har mange navn
Opprinnelig var navnet Universitetsbetjentenes forening. 
På et tidspunkt ble navnet endret til Universitetsfunk-
tionærenes forening. Ingen kilder sier direkte når dette 
skiftet fant sted, siste «spor» av foreningen er i 1913 og 
da het den fortsatt Universitetsbetjentenes forening. Mest 
sannsynlig var det  i forbindelse med gjenstarten i 1918. 

Den fikk sitt permanente navn Universitetstjeneste-
mennenes forening på generalforsamlingen i 1919. At for-
eningen etter bare ett år måtte endre navn igjen skyldtes 
at kollegiet mislikte navnet Universitetsfunktionærenes 
forening og ba dem endre det. Styret foreslo å føye til 
«underordnet» for å komme kollegiet i møte. Dette var 
i henhold til til de nyskrevne vedtektene mer betegnende 
for medlemsgrunnlaget. 

«Foreningens formål er at samle de ved Universitetet 
fast ansatte underordnede funktionærer for at ivareta 
deres interesser.»

De ble også definert som «underordnet» av kollegiet. 
Medlemmene likte imidlertid forslaget dårlig og saken ble 
tatt opp med universitetssekretær Asbjørn Isaksen. Han 
foreslo å bytte ut «funktionær» med «tjenestemand», og 
dette ble godtatt av kollegiet. Universitetstjenestemen-
nenes forening beholdt dette navnet helt fram til 1985, 
ja noen steder er det faktisk aldri forlatt – på informa-
sjonstavla i korridoren i kjelleren i Fysikkbygningen der 
foreningen holder til, lever det fremdeles!  

Statstjenestemændenes fælleskomité 
Foreningen har med få unntak alltid vært medlem av større 
organisasjoner. Her fulgte den trenden på 10–20-tallet. 
Dette var en blomstringstid for samling av etatsforeninger 
som ble aktualisert av krisetid og motstand mot «Statens 
kortsynte lønnspolitikk».12 I 1918 meldte UTF seg inn i Stats-
tjenestemændenes fælleskomité. Den ble dannet i 1915 av 
åtte forbund som samlet seg om kravet om dyrtidstillegg 
(se ordliste). Dette var ekstraordinære lønnstillegg gitt på 
grunn av uvanlig høy prisstigning, spesielt viktig i krisen 

Norge opplevde rundt 1. verdenskrig (1914–1918). Komiteen 
var organisert med representantskap og hovedstyre. Foren-
ingen deltok aktivt fram til 1919 da de enten trakk seg ut av 
den eller så ble komiteen innstilt. Det har ikke lykkes å finne 
ut når komiteen innstilte sin virksomhet 

Tjenestemannsloven av 1918
De offentlige tjenestemennene fikk 15. februar 1918 den 
første lov som regulerte arbeidsforholdene, blant annet 
med bedret oppsigelsesvern, noe Bestillingsmændenes 
Forening i Kristiania hadde krevd allerede i 1893. Det var 
også denne forening samt Bestillingsmændenes Landsfor-
bund (stiftet i 1898) som presset fram loven.13 Med loven 
kom også 8-timers dag og «normal ferie». Dette var to 
saker som foreningen hadde på sin liste i 1918. 

Loven skulle gjelde for statens tjenestemenn. I motset-
ning til professorene som var embetsmenn og derfor 
utnevnt av Kongen, var vår forenings medlemmer tilsatt 
direkte av Universitetet. Utover dette skillet oppover var 
det ikke klare grenser og definisjoner på hvem som skulle 
betegnes som tjenestemenn i staten.14 Ifølge historikeren 
Åsmund Arup Seip var lovgiverne opptatt av at loven 
skulle omfatte alle den var ment å omfatte. Hoveddefini-
sjonen var «hovederhverv i arbeide for det offentlige».15 
Derfor ble laboranter og vaktmestre ved Universitetet 
ansett som tjenestemenn og falt inn under loven. Det 
samme gjaldt for øvrig den faste staben ansatt ved stat-
lige verksteder.16 Som vi senere skal se, falt ikke dette alltid 
heldig ut for vaktmestrene. Vaskekonene falt ikke inn 
under definisjonen, muligens fordi arbeidet deres ikke ble 
regnet som hovederverv?



13

Forhandlingsrett?
Med tjenestemannsloven mente staten at den imøte-
kom tjenestemennenes stadig hyppigere framsatte krav 
om forhandlingsrett. Etter at loven var vedtatt ble neste 
skritt å finne praktiske løsninger for hvordan den skulle 
anvendes. Hvem skulle forhandle med hvem? Skulle det 
gis streikerett og i tilfelle hvordan, og hva med voldgift? 
Meningene var delte, også i den bredt sammensatte tje-
nestemannskomiteen nedsatt i 1919. Etter hele fem års 
arbeid presenterte den hele fire ulike forslag til hvorledes 
forhandlingsretten skulle tolkes.17 

Statens tjenestemenn var ikke fornøyde med resulta-
tet. De anså ikke forhandlingsretten som reell. Problemet 
var blant annet at deres egne foreninger med få unntak 
ikke ble godtatt som forhandlingspart.18 Staten opprettet 
i stedet tjenestemannsutvalg. Utvalgene skulle ivareta 
arbeidstakernes interesser med hensyn til  tjeneste- og 
lønnsvilkår, de skulle også uttale seg om tjenestespørsmål 
og  – forhold. De utgjorde ingen fullgod erstatning og 
spilte liten rolle i lønnstvister. Staten var ikke klar for å gi 
tjenestemennene så stor innflytelse. 

 
1918–19 og 1924–34 Vaktmester ved  
Teoretisk Astrofysikk Hans Jakob Tveter 

Hans Jakob Tveter f. 1879 var en av stifterne og en  
av initiativtakerne i den omtalte lønnssaken på etter 
vinteren/våren 1918. Da innsatsen lyktes stod han  
for «gjenoppliving» av den da sovende forening.  
Han  organiserte medlemsmøter og fikk sitt forslag til 
vedtekter vedtatt. Naturlig nok ble han valgt til for-
mann.

Etter bare ett års intenst arbeid brøt han sine «egne» 
vedtekter om toårig funksjonstid og ba om avløsning. 
Han var allikevel fortsatt aktiv i foreningen og ble i 1923 
valgt som visesekretær. I 1924 ble det igjen «hans tur» 
til å være formann. En kunne da forventet at han etter 
noen år på sidelinjen ønsket å «kaste seg over oppga-
vene». Dessverre ble det ikke slik. Foreningen gikk inn 
i en ny tiårs dvale. 

Foreningen vinner fram med lønns-«krav»
I forbindelse med innpasning av lønnsregulativet av 1917 
ved Universitetet, fremmet kollegiet på nyåret i 1918 et 
forslag om at «veltjente» tjenestemenn i lønnsklassene 
2 og 3 med 12 års tjenestetid skulle flyttes opp én lønns-

klasse, noe som ville gi dem henholdsvis 300,- og 400,- kr 
ekstra i årslønn.

Finansdepartementet støttet ikke forslaget og det ble 
derfor ikke videresendt Stortinget. Foreningen som på den 
tiden var helt inaktiv, våknet da til liv og skrev i februar 
1918 både til departement og Storting og argumenterte 
for kollegiets forslag. I tillegg drev de lobbying i Stortinget. 
Universitetssekretæren trådte til og hadde også møter 
med Stortingsmennene i finanskomiteen. Aksjonen ble 
vellykket, kollegiets forslag ble vedtatt og ti tjenestemenn 
ved Universitetet ble flyttet opp én lønnsklasse. 

Lønnsregulativet av 1917 ble avløst av et nytt i 1920. 
På Universitetet ble det allerede i mai 1918 nedsatt en 
komité av professorer som fikk til oppgave å utarbeide 
forslag fra Universitetet.19 Foreningen var også aktiv, 
muligens ga den igjen sine synspunkter til kjenne innad 
på Universitetet. Helt sikkert er det at den fremmet 
forslag gjennom Statstjenestemændenes Felleskomité til 
nye satser for de da tre lønnsklassene, men forslaget vant 
ikke fram. Irritasjonen over at dette ikke ble tatt til følge 
var høy i foreningsstyret, og UTFs representanter i fel-
leskomiteen fikk klar beskjed om å arbeide hardere for å 
få gjennomslag for UTFs saker innad i komiteen. Kollegiet 
eller dets utvalgs syn på saken er ikke kjent.

I 1919 protesterte også foreningen på feilaktig utreg-
ning av dyrtidstillegg. Uenigheten gikk på hvorvidt «hus-
leien», det vil si lønnsfradraget for boligen på Universite-
tet for vaktmestre, også skulle påplusses et dyrtidstillegg 
slik at lønnen ble redusert. Dette var ikke i overensstem-
melse med Stortingets intensjoner hevdet UTF, og uretten 
rammet ni vaktmestre ved Universitetet.20 Argumenta-
sjonen om at husleien var høy nok hvis en tok i betrakt-
ning ulempen det innebar å bo på jobben, og således bli 
forstyrret utenom arbeidstid, hjalp ikke: Foreningen vant 
ikke fram med sitt syn. 

I oktober 1920 ble enda en komité nedsatt av kol-
legiet. Denne gang for å innpasse universitetsstillingene 
til det nye regulativet. Nå slapp foreningen til i komiteen. 
Ved siden av foreningens leder, Mikal Tjomsland, bestod 
den av kvestor og to professorer. I årene som fulgte bidro 
foreningen med ansiennitetsberegninger og forslag til nye 
lønnsklasseinndelinger.

Forsøk på å danne et landsforbund
Ideen om å samles i et landsforbund som til slutt ble  reali-
sert gjennom Landsforbund for universitets-, høgskole- og 
forskningspersonell (LUHF) i 1980, kan føres tilbake til 
1918. Det var da bare ett universitet i landet, men muse-
ene her og spesielt  Bergen museum og Vitenskapsmuseet 
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i Trondheim, hadde som forvaltere av større kultur- og 
naturvitenskapelige samlinger et utstrakt samarbeid. De 
tilsatte kjente hverandre derfor godt. 

To fra Bergen museum, Espeland og Svendsen, tok 
i 1918 turen over fjellet med et forslag om å danne et 
landsforbund for preparanter, laboranter og vaktmestre.21 
De tilbød seg også å være formenn den første perioden. 
Saken ble seriøst vurdert av UTFs medlemmer, men da 
de valgte en annen konstellasjon enn den bergenserne 
ønsket, falt grunnlaget for et forbund bort ved denne 
anledning. 

Styret i UTF skisserte opp en modell med tre hoved-
foreninger som skulle «dele» landet mellom seg: Kristia-
nia, Bergen og Trondheim. I 1918 var det bare etablert 
forening i Kristiania. Enkeltstående tjenestemenn ved 
statlige samlinger i disse områdene kunne så slutte seg 
til disse tre som enkeltmedlemmer. Dette forslaget fikk 17 
stemmer. Bergenserne som jo ikke hadde egen forening 
ville derimot ha et forbund av enkeltstående medlemmer. 
Disse kunne gjerne ha privat arbeidsgiver. Dette forslaget 
fikk 6 stemmer, mens 12 godt kunne tenke seg en slik 
modell hvis den ble begrenset til å omfatte statstjeneste-
menn.

Økonomiske krisetider 
De høye prisene slo hardt ned på lønnsmottakerne, men 
for spekulantene var tidene gode. Norsk økonomi blom-
stret under 1. verdenskrig som følge av de astronomiske 
fortjenestene på shipping, men høsten 1920 kom krakket 
som resulterte i konkurser og galopperende arbeidsledig-
het.22 Aktiviteten i de private fagforeningene var som 
følge av dette høy. Arbeidskonflikter var voldsomme. De 
statstilsatte hadde derimot trygge arbeidsplasser, og selv 
om de hadde svært trange kår var ikke opinionen på deres 
side. Foreningen var liten og sårbar og alt arbeid for den 
måtte i prinsippet utføres på fritiden. Kampen for å få 
hevet lønningene under krisen ga dårlig resultat.

Statstjenestemennene samlet seg mot Stortinget og 
arbeidet hardt for å bli hørt, men stort sett forgjeves. Flere 
krav ble fremmet, men det eneste av de mange forslage-
ne og kravene som vant fram, var at det skulle opprettes 
en komité med representanter fra tjenestemennene. Den 
skulle gå igjennom statstjenestemennenes økonomiske 
situasjon med sikte på en revidering. Det er uvisst hva 
dette resulterte i.

Arbeidet for lønnsforbedringer kostet ikke bare tid og 
krefter av tillitsvalgte. Foreningen måtte også ut med 
store summer i disse årene. Regnskapsboken viser flere be-
tydelige utbetalinger til «lønnssaken». Nærmere er dette 

ikke spesifisert, og det blir kun spekulasjoner hva slags 
kostnader pengene dekket.

 
1919–1923 Preparant på Zoologisk museum 
Mikal Tjomsland 

Mikal Tjomsland f. i 1883 ble ansatt på Zoologisk muse-
um som 2.preparant i 1904. Han var sannsynligvis blant 
stifterne i 1910. I 1918 ble han valgt som varamann til 
styret. Det første kjente oppdraget hans for foreningen 
var i 1919. Da deltok han i forhandlinger med Statens 
lønnskomité i forbindelse med lønnsregulativet av 
1920. Han representerte også foreningen i Statstjenes-
temændenes Felleskomité. Tjomsland ble valgt inn som 
nestformann høsten 1919, men overtok bare en måned 
senere formannsvervet da formannen trakk seg. Han 
døde våren 1928, og kasserer Jensen sendte krans på 
vegne av den da passive foreningen. 

Norges Statstjenestemanns 
landsorganisasjon
Etter 1919 var UTF alene fram til de i 1923 meldte seg 
inn i Norges Statstjenestemanns landsorganisasjon. Det 
tok flere medlemsmøter og styremøter før avgjørelsen ble 
truffet. Tveter var tydelig skeptisk. Han anmodet styret om 
å gjøre organisasjonens lover kjent for medlemmene før 
avgjørelse ble truffet. Dette ser imidlertid ikke ut til å bli 
tatt til følge. 

Foreningen deltok meget aktivt i organisasjonen fram 
til 1924. UTFs daværende formann, Michael Wang, deltok 
i sentralstyremøter og arbeidet med tolking av dyrtidstil-
leggsbestemmelsene. Foreningen deltok også gjennom 
denne organisasjonen i Statstjenestemændenes felles 
dyrtidsutvalg. 

Hva slags organisasjon var Norges Statstjenestemanns 
landsorganisasjon? Det har ikke lykkes å finne kilder om 
den. Den nevnes imidlertid i boken gitt ut i 1949 i forbin-
delse med Statstjenestemannsforbundets (STAFO) 50-års-
jubileum. Thorleif Pryser skriver her om organisasjonen 
i forbindelse med STAFOs forhistorie. I denne perioden 
var det mange ulike organisasjoner for statstjenestemen-
nene. En del av disse innledet sommeren 1923 samtaler 
med den hensikt å slå seg sammen, og Statstjeneste-
mannsforbundet ble stiftet 17. november 1923. Norges 
Statstjenestemanns landsorganisasjon var ikke blant 
disse, men var innbudt til å delta. Imidlertid viste det 
seg at de prinsipielle uoverensstemmelsene var for store. 
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Organisasjonen passet altså ikke inn i STAFOs linje som 
ifølge Pryser var «en selvstendig nøytral upolitisk orga-
nisasjon som selv hadde det fulle herredømme over sine 
handlinger».23  Organisasjonen orienterte seg i stedet mot 
LO, men her var det ikke et tilbud til statstjenestemenn 
før i 1926, da Statstjenestemennenes Aksjonsutvalg ble 
dannet. Norges Statstjenestemanns landsorganisasjon og 
dens medlemsforeninger fikk i denne situasjonen i beste 
fall redusert sin mulighet til innflytelse etter hvert som 
STAFO gjorde seg mer gjeldende. UTF hadde nok her 
satset på feil «hest».

 
1923–24 Universitetspedell Michael Wang 

Michael Wang f. 1887 var med fra starten i 1910. 
I 1913 var han revisor og ved gjenoppstarten i 1918 
fikk han oppgaven som kasserer. Inntrykket fra 
formannstiden uttrykker han gjennom sin tale på 
generalforsamlingen i 1924: «…ønsket det nye styre 
alt godt og fremholt at det paa grun av det daarlige 
fremmøte blant medlemmene ikke var noget videre 
hygeligt arbeide de gikk i møte». 

Formannsvervet framstår som en plikt, som det ikke er 
rift om i disse årene, men Wang gjorde en god innsats. 
Det var krisetid og hovedsaken var arbeidet med å 
heve dyrtidstillegget. En annen viktig sak dette året var 
uniformer («tjenestedragt») for vaktmestrene. 

Wang opplevde oppvåkningen i 1934. Da ble han 
valgt som revisor og rakk akkurat ett medlemsmøte før 
han døde den 22. november. Medlemmene viste sin 
respekt ved å stå under minnetalen: «Herr Wang var en 
av stifterne av foreningen og har gjennom en årrekke 
utført et fortjenestefullt arbeide i foreningen.» 

Innflytelse i tilsettingssaker 
Tjenestemannsloven av 1918 ga etatene rett til selv 
å utforme reglementer for tilsetting av tjenestemenn. 
Representasjon av ansatte i innstillings- og ansettelsesråd 
skulle reguleres gjennom slike reglementer.24 Slike regle-
menter ble vanlig i statlige etater på 20- og 30-tallet og 
da med STAFO foreningenes representanter i de nyopp-
rettede ansettelsesrådene. Kollegiet benyttet seg ikke av 
denne rett, så Universitetet fikk ikke tilsettingsreglement 
før langt senere.

De midlertidig tilsatte 

I 1911 fikk kollegiet beskjed fra professoren som bestyrte 
Mineralogisk Institutt at han midlertidig hadde «antat» 
Jens Yssen som hjelpepreparant og at lønnen hans, 50,- 
kr pr. måned skulle gå av annuum som var den årlige 
driftsbevilgning. 

Også midlertidige stillinger var regulert, og hvis en 
ønsket å slutte før tiden, gjaldt regelen om tre måneders 
skriftlig oppsigelse også for dem. Det ble også bevilget 
midler til arbeidshjelp. De som ble engasjert for disse 
midlene fikk en annen status. De ble trolig ikke engang 
registrert som universitetstilsatte. Begge grupper var 
godt representert ved Universitetet. Det fantes da heller 
ikke noe lovverk som hindret praksisen. De ble heller ikke 
omfattet av tjenestemannsloven.

Også foreningen diskriminerte. I henhold til foren-
ingens vedtekter var formålet med foreningen: «… at 
samle de ved Universitetet fast ansatte ...». Med denne 
formulering var de midlertidige definert bort fra foren-
ingen. Helt glemt var gruppen likevel ikke. Formann Wang 
foreslo opptakelse av midlertidig tilsatte «saasom fyr-
bøtere o.l.» på et medlemsmøte 23. mars 1923. Medlem-
mene overlot spørsmålet til styret som ikke engasjerte seg 
videre med saken i denne omgang. 

Nye pauser og oppvåkninger 
I oktober 1919 var det generalforsamling, 13 medlemmer 
møtte. Tveter ønsket avløsning. Vaktmester Joh. P. Myhre 
som var aktuell som formann, fikk gjennomslag for et 
forslag om å utsette valget en måned. Sekretær Pettersen 
måtte overtales til å fortsette så lenge. Den nylig gjen-
startede foreningen var altså på randen av utmattelse 
allerede etter ett års arbeid. 

Det lyktes å danne et nytt styre under ledelse av 
Tjomsland, men i årene 1921 og 22 virker det som om for-
eningen igjen hadde problemer. Regnskapsboken viser en 
viss aktivitet, blant annet «utlegg til lønnssaken» i 1922, 
men det foreligger ikke referater fra disse årene. Proto-
kollen ble forlagt etter generalforsamlingen i 1919 og 
først funnet i februar 1923. Sekretæren kunne da føre inn 
referatene fra møter i 1920, et år med normal aktivitet. 
Det var ikke mulig for årene 1921 og 1922. Dessverre gir 
sekretæren ingen forklaring på dette. I februar 1923 ble 
det holdt en ekstraordinær generalforsamling uten andre 
saker enn de som hører til en generalforsamling. Dette 
stemmer med de andre tegnene på passivitet. General-
forsamlingen skulle i henhold til vedtektene vært avholdt 
høsten 1922. 
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I 1923 var det igjen aktivitet fram til høsten 1924 da 
det ble brått slutt. I oktober hadde det nye styret sitt før-
ste møte under ledelse av vaktmester Tveter. De snakket 
om det dårlige oppmøtet på generalforsamlingen, bare 
12 av de 25 medlemmene møtte,«…ikke hyggelig siden så 
få møtte», hadde Wang sagt. 

Det kan ha vært mange ulike årsaker til de mange 
pauser. En grundig analyse og sammenligning med til-
svarende foreninger har det ikke vært mulig å utføre. Den 
litt upresise slutning som kan trekkes, er at resultatene de 
oppnådde ikke stod i forhold til forventningene. Det kan 
også spores en mulig sammenheng mellom pausene og 
organisasjonstilknytningen. I 1918-19 som var en aktiv 
periode, var de med i «Statstjenestemændenes Felleskomi-
té». I den litt passive perioden mellom 1921 og 1923 var 
de uorganisert, mens de i 1923 og fram til 1924 deltok 
svært aktivt i Norges Statstjenestemanns landsorganisa-
sjon. Da de stoppet virksomheten høsten 1924 hadde nok 
organisasjonen mistet mye av sin innflytelse til fordel for 
det nyoppstartede STAFO. 

Det skulle gå hele 10 år før styret møttes igjen. I mel-
lomtiden skjedde det viktige ting på det sentrale plan.

Lønnsreduksjon – forhandlingsloven 
vedtas i 1933 

Det tok ytterligere femten år etter tjenestemanns loven 
av 1918 før lov om forhandlingsrett kom. Det skjedde 
ikke uten kamp og var faktisk resultat av et inngått 
forlik om lønnsreduksjon. 

I 1920-årene var det som nevnt økonomisk krisetid. Det 
resulterte i deflasjon (dvs. kronen steg i verdi over flere år) 
og staten så seg etter hvert nødt til å senke statslønnin-
gene. Sparepolitikken stod sterkt også i opinionen. Krisen 
i næringslivet ga en svært høy arbeidsløshet, og defla-
sjonen tvang fram lønnsnedsettelse overalt.25 Storting 

og regjering anså nedsettelse av statslønningene som et 
rent budsjettspørsmål.26 Lønningene ble dermed satt ned 
i 1928 uten forutgående forhandlinger.27 Organisasjonene 
reagerte med å stevne staten inn for retten, men selv om 
de vant rettssaken ble staten allikevel for mektig.28 Staten 
anket rettsavgjørelsen, og da anken nådde til Høyesterett 
trakk organisasjonene seg og inngikk forlik. De aksepterte 
ti prosent nedregulering av lønningene for perioden1929 
til 1935.29 

Tjenestemennenes organisasjoner fikk protokollført 
at partene, før en eventuell ny nedregulering kunne finne 
sted fra 1935, skulle møtes til forhandlinger. Deflasjonen 
økte og bondepartiregjeringen ønsket allerede i 1932 yt-
terligere 10 % lønnsreduksjon hos statstjenestemennene. 
Da de møttes til forhandlinger, minnet de tre hovedsam-
menslutningene om sitt krav om forhandlingsrett.30 Re-
gjeringen nektet, og det kom til brudd inntil Venstre igjen 
overtok regjeringskontorene i 1933. Det ble da inngått 
forlik. Statstjenestemennene fikk endelig sin forhandlings-
lov. Forhandlingsretten skulle gjelde «alminnelige lønns- 
og arbeidsvilkår».31 

Som motytelse måtte tjenestemennene gå med på 
ytterligere 3–4,5 % lønnsreduksjon og forlengelse av av-
talen i ytterligere to år, til 1937. Avtalen ble demokratisk 
behandlet, alle tjenestemenn fikk anledning til å godta 
eller forkaste den – 93 % sa ja.32 

De slapp lettere de siste to årene. I 1935 forhandlet 
hovedorganisasjonene seg til en halvering av prosentsat-
sen det siste året. Opinionen, som tidligere hadde vært 
negativ til høye statslønninger, var snudd og man fant at 
lønnsnedsettelsen var for høy i forhold til prisutviklingen. 
Flere av UTFs medlemmer hadde opprinnelig ikke tiltrådt 
avtalen i 1933. Etter litt betenkning godtok de i stedet 
den nye avtalen som ble gjort gjeldende fra 1. juli 1935. 
Alternativet var å godta lønnsreduksjon basert på en 
mer ugunstig overenskomst i 1929.23 Under dette møtet 
regnet ett av styremedlemmene ut at lønnen nå i 1935 
var 10 % lavere enn den hadde vært i 1920. 
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1934–1950 En veletablert forening
Det blir nå slutt på startvanskelighetene som førte til 
de mange avbrekk i virksomheten. De er i stedet aktive 
STAFO-medlemmer med forhandlingsrett. Innflytelse 
innad på Universitetet øker som følge av dette. Det er 
fortsatt tunge tak. Krigen snur opp ned på det meste, 
og det er store arbeidskrevende lønnsrevisjoner.

Siste oppvåkning 
Styremedlemmene gikk, hver til sitt om kvelden 11. okto-
ber 1924. Den 4. juni 1934 møter vi dem igjen. Styret er 
det samme, foreningen har som de selv sier vært «hen-
sovnet». En viss aktivitet var det allikevel. Det er postert et 
utlegg til «lønnssaken» i september 1925, men etter det 
er det i regnskapsboken, ved siden av blomster til rektor 
Stang på hans 60-årsdag, kun postert kranser til avdøde 
medlemmer. Det ble heller ikke innbetalt kontingent 
i disse årene.

Oppvåkningen av den «hensovnede» forening i 1934 
har flere mulige forklaringer. Forhandlingsloven som 
kom året før kan ha virket oppmuntrende. Dessuten var 
opinionen nå mer positiv overfor de statstilsatte, og de 
øynet nok en bedre sjanse til å nå fram med lønnskrav. 
Den utløsende faktor var allikevel fru Eugenie Behrens’ 
innsats. Hun var en dame i 60-årene tilsatt som assi-
stent ved kvesturet (se ordliste). Hennes tålmodighet 
med den passive foreningen tok slutt. Hun organiserte 
derfor innmelding for alle interesserte i STAFO-foreningen 
Departementets assistentforening. En forening som ikke 
var representert ved Universitetet. Etter hennes mening 
var UTF «intet tes og av den grund gikk det ikke godt an 
og staa der». 

Dette ser ut til å ha vært en skikkelig vekker for UTFs 
styre, og de prøvde hardt å stoppe aksjonen. Senere 
bestred de lovligheten av den overfor STAFO. De samlet 
alle til «massemøte», men til tross for at de lokket med at 
foreningen også skulle søke STAFO-medlemskap lyktes de 
ikke i å splitte opp fru Behrens’ gruppe. Foreningen viser 
i løpet av de neste årene at den er effektiv, så fru Behrens 
fant den å være «tes» allikevel. I januar 1937 snudde hun 
og meldte seg selv og 19 andre inn i foreningen.

Statstjenestemannsforbundet (STAFO)
Statstjenestemannsforbundet (STAFO) var en av de tre 
hovedsammenslutningene (sammen med LO og Embeds-

mændenes Fællesudvalg) som fram til 1970-tallet hadde 
forhandlingsrett for tjenestemennene i staten.34 

UTF hadde innmeldelse i STAFO som viktigste sak 
i 1934, og foreningen fikk forhandlingsrett ved Univer-
sitetet den 26. mars 1935.35 Det er bevart mange kilder 
til hvordan UTF utøvde denne retten i tett samarbeid 
og under ledelse av STAFO i årene som fulgte. Det var 
sentrale forhandlinger vedrørende lønnsregulativendrin-
ger der STAFO representerte foreningen sammen med 
representanter fra foreningen. Lokalt på Universitetet 
forlangte foreningen forhandlinger med henvisning til lov 
om forhandlingsrett på vegne av en rekke enkeltmedlem-
mer som klaget over sine arbeidsforhold. Slike forhand-
lingsmøter kunne inkludere rektor, kollegiets nestformann, 
kvestor, samt representanter fra både STAFO og UTF. 

STAFO fikk i 1937 fullmakt til å binde sine medlems-
organisasjoner. Det innebar at forslag som ble vedtatt 
med 2/3 tilslutning, ble gjeldende for alle STAFOs med-
lemmer. Dette ble bestemt mot UTFs stemme. UTF mente 
at dette ville gi medlemmene i de mindre foreningene 
i STAFO uforholdsmessig stor innflytelse. Alle foreninger 
hadde nemlig bare én stemme.36 UTF var riktignok avhen-
gig av STAFO, men ikke interessert i å oppgi mer selvsten-
dighet enn nødvendig. 

I forbindelse med STAFOs 25-års jubileum uttalte UTF: 
«Statstjenestemannsforbundet har ytet oss god støtte 
i en rekke spesielle lønns- og avansementsspørsmål vi 
gjennom årene har hatt oppe.»37 Helt fornøyd var foren-
ingen likevel ikke. I 1936 oppsummerte UTFs representant 
Kirsti Sveen at representantskapsmøtet i STAFO hadde 
vært «mye prat litet resultat». 

LO var i 1937–39 opptatt med å omdanne det løsere 
«Statstjenestemennenes Aksjonsutvalg» til et fastere Kar-
tell og ønsket da å samle alle statens tjenestemenn. De 
ønsket å få STAFO med på dette, men STAFOs medlems-
foreninger, inkludert UTF, avslo invitasjonen.38 UTF sendte  
riktignok  i desember 1937 en representant, Kulsrud,  på  
«Arbeidernes  Faglige Landsorganisasjons Konferanse» 
på Folkets hus. Til tross for at enkelte i foreningen syntes 
kampviljen til STAFO var for svak og seriøst vurderte 
innmelding i Kartellet, forble UTF medlem i STAFO fram 
til 1980. 

LOs Kartell ble etablert i 1939, men funksjonærene 
fant seg ikke til rette der og ønsket å danne sitt eget lag 
innad i Kartellet. Men fordi krigen kom i veien så Norsk 



Vaktmester Ole Larsen.   
Fotograf ukjent/ fra «UTF 70 år»
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Tjenestemannslag ikke dagens lys før i 1947. Den første 
lokalforening på Universitetet kom i 1961.39 

på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet om å 
få flyttet grupper av laboranter og preparanter opp i en 
egen særklasse. 

De midlertidig tilsatte
Foreningen reviderte vedtektene i 1934, men beholdt 
utestengelsen av de midlertidige. To år senere fremmet 
imidlertid foreningen krav om at midlertidig tilsatte skulle 
tilbys fast tilsetting etter tre år hvis «man i løpet av den 
tid vilde kunne avgjøre hvorvidt stillingen var nødven-
dig».40 Så på generalforsamlingen i 1937 kom endelig 
forslaget om å slippe de inn i foreningen. Forslaget ble 
imidlertid trukket. Dette var ingen kuvending, men et 
nødvendig grep for ikke å komme ytterligere på kant med 
Oslo og omegns stats arbeiderforening. 

Denne nystartede foreningen (fra 1. januar 1936) 
organiserte nemlig flere midlertidig tilsatte teknikere ved 
Universitetet. Foreningen likte dårlig UTFs forslag om fast 
tilsetting etter tre år. De hadde syv medlemmer som ville 
tjene på dette, én snekker og seks fyrbøtere ved UiO. Alle 
var i så fall potensielle UTF-medlemmer. Oslo og omegns 
statsarbeiderforening likte verken innblandingen fra UTF 
eller at det skulle være forskjellsbehandling mellom UiO-
tilsatte og sine øvrige medlemmer.

Det betød ikke at UTF slapp saken. I 1945, da foren-
ingen startet opp igjen etter krigsårene, ble fokuset igjen 
satt på «såkaldte midlertidig ansatte». Forslaget om å gi 
fast ansettelse til alle som hadde vært tilsatt i tre år eller 
mer, ble pånytt innlemmet i kravlisten. 

De burde også, etter formann Harald Andresen 
 opp fatning, nå kunne opptas som medlemmer i foren-
ingen, men til det krevdes vedtektsendring. Det var 
 muligens for travelt i styret til en vedtektsrevisjon, 
 endringen uteble. 

 
1937–39 Vaktmester Sverre Lundh 

Sverre Lundh fikk ett år som viseformann før han ble 
valgt som formann høsten 1937. I dette året repre-
senterte han foreningen i særforhandlingene om 
lønnsregulativet av 1937. Lundh var aktiv lenge etter 
formannsperioden, blant annet som forhandler for 
vaktmestergruppen under justeringsforhandlingene 
(se ordliste) i 1948. Han ledet også en komité som 
samme år arbeidet for opprettelse av ansettelsesråd. 
Han var maskinmester på Farmasøytisk institutt da han 
døde i februar 1953. 

 
1934–37 Vaktmester  ved Fysisk institutt  
Ole Larsen 
Larsen hadde vært vaktmester i ti år da han ble valgt 
som første formann etter oppvåkningen. Han var 
samvittighetsfull og tydeligvis godt likt, men som flere 
av sine forgjengere opplevde han formannsvervet som 
tungt. Høsten 1935 forsøkte han å delegere: «stillingen 
som formand dog ikke forpliktet ham til å ta alle hverv.» 
Dette var en ny innkjøringsperiode for foreningen, og 
ved hjelp av STAFO har nok profesjonaliteten steget. 
Aktiviteten var høy med hyppige møter. 

På generalforsamlingen i 1936 forsøkte Larsen forgje-
ves å unngå gjenvalg, men i 1937 var han ubøyelig, 
«og han ble løst fra hvervet» på årsmøtet. I et brev til 
foreningen begrunner han dette med at han ikke hadde 
telefon og var så sterkt bundet til instituttet at han ikke 
kom ifra til møter. Arbeidstiden varte helt til kl. 7, og 
han var også opptatt privat. 

Landsforbundsidéen lever videre
Tanken om et eget landsforbund levde videre. STAFO var 
også positiv til dette. UTF tok gjentatte ganger kontakt 
med funksjonærene ved Bergen museum uten å få svar. 
I 1937, da en vaktmester derfra henvendte seg om saken, 
hadde imidlertid formann Ole Larsens interesse kjølnet. 
Han anså nå STAFO som «godtnokk landsforbund» og 
mente at et landsforbund ville innebære et forsinkende og 
arbeidskrevende mellomledd. Foreningens sekretær, Jo-
hanne Nitter, støttet ham i dette. Deltakelse i et forbund 
ville også ha gitt foreningen færre plasser på STAFOs 
representantskapsmøte. 

Det var likevel stadig kontakt, spesielt i lønnsspørsmål. 
Blant annet samarbeidet foreningene i Oslo og Bergen 
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Foreningen arbeidet allikevel for de midlertidiges ret-
tigheter. I 1949 hadde frk. Buttedahl arbeidet «midlerti-
dig» i 30 år ved Etnografisk museum som kontorassistent. 
Hun ønsket bedre lønn og foreningen tok saken opp med 
departementet. Foreningen fikk medhold i sitt forslag om 
at midlertidig tilsatte kontorassistenter kunne lønnes likt 
med de fast tilsatte, gitt samme tjenesteansiennitet. 

På medlemsmøtet i mars 1949 ble hennes søknad 
om opptak i foreningen diskutert. Det ble bestemt at 
vedtektsendring skulle behandles på neste generalfor-
samling. I september ble det arrangert generalforsamling 
uten vedtektsendring på sakskartet. Dessverre har vi ikke 
referat fra generalforsamlingen i 1950, derimot vet vi at 
hennes søknad om medlemskap ble innvilget i 1950. Det 
er derfor overveiende sannsynlig at også vedtektene ble 
endret dette året.

 
Lønningsposer

Lønnsoppgaver gir i dag tilsatte muligheten til å sjekke 
at man får det man har krav på, at lønn inklusiv overtid 
og eventuelle trekk er korrekte. På 30-tallet var dette en 
kampsak for foreningen. Kvestor prøvde å unnslå seg. 
Det ville medføre for mye arbeid for kvesturet å påføre 
lønningsposene slike oversikter. Foreningen vant til slutt 
fram, og oppmuntret av seieren krevde de i 1940 også 
en årlig spesifisert lønnsoppgave til bruk for utfylling av 
selvangivelsen. 

Lønnsregulativet av 1937
l 1937 skulle statstjenestemennene få tilbake sin fulle 
lønn etter å ha hatt redusert lønn siden 1928. Samtidig 
skulle lønnsregulativet endres. Gjennom lønnsforhand-
lingene forut for dette regulativet, fikk forhandlingsloven 
av 1933 sin ilddåp.41  

Allerede i august 1935 fikk UTF og de andre foren-
ingene beskjed av STAFO om å utarbeide forslag til 
det nye lønnsregulativet. UTFs forslag var først ferdig 
10. mars året etter. Det gikk konkret ut på å sløyfe den 
laveste lønnsklasse (klasse 3) samt å gi alle vaktmestrene 
full husleiegodtgjørelse. UTF ønsket også en opprydning 
i  forskjellsbehandlingen ved Universitetet. Blant annet  
varierte timelønnen i 1936 for å fyre på helligdager 
 mellom kr 7,50 og 21,60. Dette var nok ikke spesielt  
for situasjonen ved Universitetet. De samlede kravene 
fra STAFOs foreninger sprikte da også mellom 1,5 % til 
77 %. 

Kampviljen var høy i forbundet. UTFs STAFO represen-
tant rapporterte fra et møte der temperaturen var svært 
høy. Et av stridsspørsmålene var om en skulle forlange 
og få STAFOs forslag til nytt regulativ igjennom, eller om 
en skulle nøye seg med en mildere henstilling. De mer 
diplomatiske kreftene i STAFO måtte her gi tapt, forlange 
ble vedtatt. 

Forhandlingene foregikk departementsvis. UTF slapp til 
i januar 1937. Foreningens utvalgte forhandlere, Jørgensen 
og Lundh, møtte da i Kirkedepartementet sammen med 
STAFOs forhandlere. Vi vet ikke hvordan dette gikk, men et-
ter et halvt år brøt Regjeringen og presenterte i stedet sitt 
eget forslag for Stortinget.42 I mai fikk UTFs medlemmer 
opplest STAFOs rundskriv: Regjeringsvedtaket i lønnssaken 
var for dårlig! UTF sluttet seg til STAFOs protest. 

Forhandlingssystemet viste seg å ikke fungere helt 
etter hensikten den første gangen det ble utprøvd. Ifølge 
Seip var da heller ikke regjeringen særlig opptatt av å 
oppnå enighet. Hensikten med forhandlingene var mer 
å klarlegge interesser og posisjoner, selve avgjørelsen 
ønsket man fortsatt skulle tas av Stortinget. Arbeider-
partiregjeringen stolte her på arbeiderpartiflertallet. 
Stortinget gikk imidlertid imot regjeringen og vedtok et 
lønnsregulativ som var gunstigere for tjenestemennene 
enn regjeringens forslag.

UTFs medlemmer slet også med å holde hodet kaldt 
i prosessen. Det var heftige diskusjoner om hvilke grupper 
og til og med hvilke personer som fortjente lønnsforhøy-
else. Foreningen fortsatte også, til tross for STAFOs opp-
fordring om å la være, praksisen med å fremme lønnskrav 
for kollegiet midt i forhandlingsperioden. 

Etter at regulativet var vedtatt oppnevnte kollegiet 
som vanlig en komité for å plassere tjenestemennene 
i regulativet. Laborant Arne Hansen representerte UTF. 
Komiteen bestod for øvrig av overbibliotekar Munthe og 
professor Holmboe og som vanlig kvestor som nå var den 
nytilsatte juristen Johnny Elling. 

Stillingen som forsvant

Stillingen som universitetspedell ble etter pedell 
Wangs død i 1934 tildelt en dame i administrasjonen 
som utførte helt andre arbeidsoppgaver. Pedellen som 
blant hadde ansvar for budtjenesten, var en driftstekni-
kerstilling. Omgjøringen til kontorstilling ble permanent, 
og da den første damen fikk en høyere stilling i 1940 
ble hun erstattet av en ny.43 Foreningen klaget på vegne 
av underpedellen som på denne måten ble fratatt sin 
naturlige avansementsmulighet. 



Professor Goldschmidt holder geologhammer og snakker til ekskursjonsdeltakere. Fra venstre: Gjessing, Henningsmoen, Goldschmidt, 
Granli og Gjelsvik. 10.10.1939. Geologisk ekskursjon til Årvoldsdalen. Foto: Johannes A. Dons/MUV 
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1939–45, Preparant Alf Granli ved Geologisk museum 

Granli (f. i 1897) ble tilsatt som preparant på Mineralogisk-Geologisk museum i 1917. Han fikk også forsøkt seg som 
vaktmester. I 1923 sluttet museets vaktmester og Granli måtte steppe inn inntil de fikk tilsatt en ny. 

Han var ett av styremedlemmene under ledelse av pedell Wang i 1923/24 og blant de aktive i 1934. I likhet med 
forgjengeren Lundh ble han foreslått som formann ved valget i 1936. Granli fikk ett år i fredstid før fem års arbeid for 
å holde foreningen sammen under okkupasjonsårene 1940-45. Vi ser av en medlemsliste fra 1965 at han da fortsatt var 
tilsatt ved museet, 68 år gammel.

Likestilling? 
Da Eugenie Behrens gikk av med pensjon i 1937 opp fordret 
hun foreningen til å arbeide for kvinnenes sak. Det er vanskelig 
ut fra kildene å avgjøre om de gjorde det. I 1946 ønsket de 
riktignok å heve lønnen for de kvinnelige tegnerne som da lå 
på listebunnen. Motivasjonen kunne like gjerne ha vært å heve 
lønnsnivået rent generelt, som å bedre kvinnenes kår. STAFO 
deltok samme år i en utredning om det skulle bli tillatt med 
deltidsstillinger i staten. Dette var spesielt aktuelt for husmødre 
i familier som trengte en ekstrainntekt. Gifte kvinner var på den 
tiden definert som husmødre, andre aktiviteter kom i tillegg.

Det var derfor selvsagt at menn fortjente bedre lønn 
enn kvinner. Professor Theodor Tjøtta ved Bakteriologisk 
institutt på Rikshospitalet var fortvilet over at det ikke lot 
seg gjøre å få mannlige søkere til en stilling. Professoren 
visste å vite at en mann, i motsetning til en kvinne, tok 
jobben som en livsoppgave. Flere stillinger som innehas 
av kvinner ville derfor «utvilsomt på mange måter ha vært 
bedre hjulpet med menn». 

Den første kvinnelige hovedsekretæren i foreningen 
var preparant Johanne Nitter som hadde vervet i årene 
1935–37. Hun var for øvrig også revisor, et verv som i lik-
het med kasserer var åpent for kvinner fra 30-tallet av. 



Arne W. Martinsen, Lily Monsen (Monsine) og Natascha Heintz på Svalbard på jakt etter øglespor i 1961. Fotograf ukjent/MUV
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Under samme møte ble hun også foreslått som repre-
sentant til STAFOs representantskapsmøte. Det var ikke 
uvanlig, også året etter sendte UTF en kvinne hit.

Etter at kvinnene hadde overtatt som sekretærer 
i foreningen, var det uaktuelt for menn å ta dette vervet. 
De tilstedeværende «damer» på generalforsamlingene 
ble derfor sterkt oppfordret til å stille. Preparant Lill 
 Thorbjørnsen ved Palentologisk museum var for eksem-
pel ikke særlig villig, men måtte i 1937 gi seg for presset 
og la seg velge (enstemmig). Hun ble sittende i to år, så 
motviljen kan nok skyldes beskjedenhet. «Det viste sig 
umulig å få beveget noen av de tilstedeværende damer til 
godvillig å la sig stille til valg…», lød referatet fra general-
forsamlingen.

Hennes etterfølger trengte ikke overtalelse.  Hennes kol-
lega ved Paleontologisk museum Preparant Lily  «Monsine» 
Monsen ble valgt til underkasserer på Tøyen i 1937. Hun 
fungerte trolig som en slags lokal tillitsvalgt. Fra 1939 og 

helt fram til 1951 var hun foreningens sekretær. Hun hadde 
deretter andre oppgaver i foreningen fram til 1957. Hun 
var en omsorgsfull person som under krigen leverte mat og 
klær til kolleger i krigsfangeleiren Grini på vegne av familier 
som ikke selv turde eller hadde anledning.44 

Krigen
Med krigen kom et nytt samhold på tvers av tidligere 
skille linjer på Universitetet. For leder Granli, sekretær 
Lily Monsen, og de øvrige i styret gjaldt det å holde 
 foreningen i gang under de endrede omstendigheter. 

8. april 1940, dagen før tyskerne inntok Norge, hadde 
UTF styremøte og fastsatte datoen for generalforsamling 
til 26. april. Det var også aktuelt å feire 30-årsjubileum 
ved samme anledning. Generalforsamlingen ble avholdt, 
riktignok først 31. mai, og det var naturlig nok ingen 
grunn til å feire. 
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11. september i 1941 ble krigen for alvor merkbar på 
Universitetet. Alle tilsatte og studenter ble kalt inn til 
aulaen der de fikk beskjed om at rektor og kollegiet var av-
satt. Rektor Didrik Arup Seip ble arrestert og erstattet med 
NS-medlem Adolf Hoel.45 I 1943 flyktet kvestor Johnny 
Elling og universitetssekretær Magne Hagen til Sverige.

Motstandskampen ved Universitetet ble blant annet 
ført gjennom Aksjonsutvalget under ledelse av psyko-
logiprofessor Harald Schjelderup som i samarbeid med 
Hjemmefronten fungerte som et undergrunnslederskap 
med bred støtte blant de tilsatte.46 Riktignok fikk ikke de 
ikke-vitenskapelige tjenestemenn plass i utvalget. Det var 
satt sammen av én professor fra hvert fakultet, én repre-
sentant for de vitenskapelige tjenestemenn og én mann 
fra Universitetets administrasjon.47 

30. november 1943 ble Universitetet stengt og studen-
ter som ikke var advart, ble arrestert sammen med mange 
av lærerne. Det var bare Universitetets utdannelsesfunk-
sjon som ble helt lammet. Forskning og arbeid med 
museumssamlingene, i den grad de ikke var stuet bort, 
fortsatte. De som var igjen beholdt sin lønn.48 

Hvor mange av UTFs medlemmer som var i jobb under 
krigen vet vi ikke. Ifølge historiker Jorunn Sem Fure var 
også frafallet av det teknisk-administrative støtteappara-
tet merkbart.49 Noen rømte nok til Sverige og flere ble ar-
restert. Av de totalt 354 tilsatte pr. 1941 ble 63 arrestert. 
26 av disse var professorer. Fordelingen av de resterende 
på øvrige vitenskapelige stillingskategorier og teknisk-
administrative tjenestemenn er ikke kjent.50 

To av de arresterte UTF medlemmene var vakt-
mesteren ved Botanisk museum, og snekker Birger 
 Kristiansen som da hadde vært tilsatt i 28 år ved Uni-
versitetet. Han ble arrestert 10. november 1943 da han 
oppholdt seg i kvesturet for å få underskrift på en rekvisi-
sjon til materialer. Dette var tjue dager før stengningen 
av Universitetet og massearrestasjonen 30. november 
1943, men det var ikke den eneste gangen det forekom 
arrestasjoner på Universitetet. Allerede 15. oktober og de 
påfølgende dager ble 11 universitetslærere og 70 studen-
ter arrestert. Om Kristiansens arrestasjon var en del av 
en slik massearrestasjon og at han nærmest ble tatt med 
«på kjøpet», eller om han faktisk hadde deltatt i illegalt 
arbeid, vet vi ikke. 

«Forordning om foreninger» kom i 1941med hensikt å 
bruke foreningene som redskap i arbeidet med å indok-
trinere den nazistiske samfunnsmodell.51 Svært mange 
organisasjoner og foreninger la ned virksomheten eller 
ble erkjent ulovlige slik som Foreningen for vitenskape-
lige tjenestemenn (FVTU) og professorforeningen ved 
Universitetet. UTF var derfor den eneste fagforening på 

Universitetet, men hvor aktiv var foreningen og hvilket 
handlingsrom hadde den? Det var en rekke styre- og 
medlemsmøter de første årene, men etter desember 1942 
tar disse slutt og blir bare fulgt av ett styremøte i 1944 før 
freden kom i mai 1945. 

Forordningen krevde registrering og innebar at virk-
somheten ble kontrollert. Det skulle være full åpenhet, 
så møter avholdt uten at det ble sendt inn referat var 
ulovlige. Referatene ble stadig mindre informative utover 
i 1942. Heller ikke det ene møtet fra 1944 gir annen 
informasjon enn hvem som var til stede. Siden både leder 
og sekretær hadde sin arbeidsplass på Geologisk museum 
møttes de nok daglig, men det var neppe stort de kunne 
utføre av regulær fagforeningsvirksomhet. Det er også 
bevart svært lite korrespondanse fra denne tiden. 

Referatene er kortfattede og med svært nøytrale 
formuleringer. Selve krigsutbruddet med invasjonen 
og tyskernes maktovertakelse ble beskrevet slik: «...var 
imidlertid det hendt som skulde bringe forstyrrelse inn i så 
mange forhold». Tilbud fra Rikskommisær Terboven om 
tyskundervisning og utlån av tysk film ble saklig referert, 
men det var ikke interesse for dette hos medlemmene. Et 
annet tilbud fra samme hold, denne gang om studiereiser 
til Tyskland i 1942, ser ut til å ha blitt trenert eller tilbake-
holdt. Den offisielle forklaring var at det var så vanskelig 
å holde  medlemsmøter. Det måtte søkes tillatelse. Den 
pålagte mørk leggingen vanskeliggjorde dessuten møter 
i høst- og vintermånedene. Hindringene overvinnes imid-
lertid i desember 1942. Det holdes da generalforsamling. 
Studie turene er da muligens ikke lenger aktuelle, for de 
nevnes ikke i referatet.

STAFO var aktiv gjennom hele krigen og var fortsatt 
mellomledd for henvendelser mellom UTF og myndighe-
tene, blant annet de ovennevnte tilbud fra Rikskommisaren 
og tillatelse til å arrangere generalforsamlingen i 1942. 
Ellers sendte STAFO julehilsener til sine medlemsforeninger. 
Da STAFOs sekretær Petrus Guldbrandsen fylte 50 år i 1942 
oppfordres medlemsforeningene til å skaffe sølv til om-
smeltning for en skikkelig gave til ham. Fra UTF kom blant 
annet et bønneskrift for å få frigitt snekker Kristiansen fra 
Grini. Det hjalp ikke, STAFO meddeler at de ikke kan hjelpe. 
Kristiansen overlevde krigen og satt i sin stilling til juli 1957.

Ellers var STAFO selv som vanlig opptatt av lønns-
spørsmål. Prisene steg og situasjonen ble forverret av at 
flere ekstratillegg samt overtidsbetaling bortfalt. STAFO 
forsøkte iherdig å oppnå tilstrekkelig lønnsøkning for 
medlemmene uten særlig hell.52 STAFOs formann Håkon 
Ruud analyserte statstjenestemennenes kår i 1943, og 
konkluderte med at en familie på fire ikke kunne leve på 
en vanlig årsinntekt på 5 000 kr.53  
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På første styremøte etter frigjøringen 8. mai 1945, 
som fant sted allerede 24. mai, var de fire tilstedeværende 
styremedlemmer glade for freden og at det «...atter blir 
anledning til å ta opp arbeidet innen foreningen som før 
krigen». Det var nok mange lettede UTF-medlemmer som 
deltok da STAFO samlet «troppene» for hyldningstoget 
for kongen 7. juni. Deretter innhentet hverdagen dem. 
Oppgavene stod i kø: gjenoppbygging av foreningen, og 
den store statlige lønnsrevisjonen som hadde blitt satt på 
vent under krigen. 

Antall registrerte medlemmer sank fra 50 i 1939 til 28 
i 1942. I 1946 var det tatt seg opp igjen til 46 medlem-
mer. Flere, blant annet Harald Andresen og Bjarne Horni, 
meldte seg inn igjen da freden kom. De var tydeligvis 
strøket av medlemsregisteret, enten ved utmelding eller 
at foreningen var nødt til å stryke dem på grunn av man-
glende innbetaling av kontingent. Foreningen måtte be-
tale kontingent til STAFO for alle registrerte medlemmer. 
De hadde tydeligvis problemer med denne forpliktelsen 
for STAFO purret to ganger i løpet av krigen. I juni 1941 
ble således 9 medlemmer strøket. På første medlemsmøte 

Møtene under krigen
31/5-40 Generalforsamling, 14 (av 50) deltok
8/10-40  Styremøte
10/12-40  Styremøte
16/12-40  Medlemsmøte, 15 deltok
21/4-40  Styremøte
2/5-41  Medlemsmøte, 18 deltok
5/6-41  Styremøte
12/6-41  Medlemsmøte, 13 deltok 
27/6-41  Styremøte
28/1-42  Styremøte
20/4-42  Styremøte
23/6-42  Styremøte
3/12-42  Styremøte
11/12-42  Generalforsamling, 9 deltok 
29/6-44  Styremøte

etter krigen ble det besluttet å fravike krav på kontingent 
for 1943 og 1944. Det gjaldt å få opp medlemstallet 
igjen, også med nye medlemmer. 
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REKRUTTERING ETTER KRIGEN
5. desember 1945 fikk alle potensielle medlemmer 
 følgende tilsendt: 

«Som det kanskje ikke er Dem bekjent, finnes det ved 
Universitetet en tjenestemannsforening (Universitets-
tjenemennenes forening) hvis oppgave er å ivareta 
underordnede tjenestemenns interesser (angående 
lønns- og arbeidsforhold). Da vi ikke har Dem blant våre 
medlemmer, oppfordrer vi Dem herved til å tegne Dem 
som medlem. Kontingenten er kr. 10,- pr. år. Foreningen 
er tilsluttet Statstjenestemannsforbundet (STAFO) 
hvorfra medlemsbladet «Statstjenestemannen» utgår 
til alle medlemmer med 10 nummer i året. Det er av 
interesse at så mange som mulig blir med i foreningen. 
Henvendelse skjer pr. telf. (nr. 81523, klokken 9-1/2 4) 
til sekretæren, preparant frk. Lily Monsen, Geologisk 
museum, Tøyen.» 

Opprydning etter krigen
Kollegiet ble samlet den 14. mai 1945, med opprenskning 
som hovedsak. Seks professorer, seks dosenter, to stipen-
diater og fem tjenestemenn (blant dem en kvinnelig kon-
torassistent) fikk avskjed på grunn av NS-medlemskap.54 

To av tjenestemennene mistet samtidig sin tjenestebo-
lig. Den ene var vaktmesteren i Botanisk hage, altså nær-
meste kollega til den arresterte vaktmesteren på Botanisk 
museum. Før han ble arrestert ble han tvunget til å plante 
fredsbjørkene i Botanisk hage.55 

Lønns- og ansettelsespolitikken under krigen var styrt 
av okkupasjonsmakten. Alle tilsettinger, forfremmelser og 
oppsigelser foretatt, ble derfor vurdert på nytt.56 Det var 
mange urettmessigheter å rydde opp i. Kollegiet hadde 
dette som høyeste prioritet. STAFO var også tidlig på 
banen.

Myndighetene hadde umiddelbart ved krigens slutt 
innført provisoriske lønnsbestemmelser. Organisasjonene 
var ikke involvert i dette og STAFO forlangte forhandlinger 
for å få disse forbedret og samtidig få en opprydning av 
disposisjonene tatt under krigen:
 
«Vi tillater oss herved å be om forhandling om forandring 
i de gjeldende alminnelige lønns- og arbeidsvilkår for så 
vidt angår gjennomføringen av de midlertidige lønnsbe-
stemmelser som er gjort gjeldende fra 8. mai 1945. Sam-
tidig tør vi be om å få drøfte og få fastsatt de alminnelige 
lønns- og arbeidsvilkår for tjenestemenn som er, ansatt, 
beordret eller forfremmet eller som har vært avskåret fra 
eller har unnlatt å søke eller ta i mot midlertidig eller fast 
ansettelse, beordring eller forfremmelse i okkupasjonsti-
den.»57 

De ba om innspill fra foreningene:
» STAFOs forhandlere trenger hjelp fra medlemsforening-
ene og om snarlig innspill med eksempler og redegjørelser 
vedrørende urimeligheter som oppstår ved nye lønnsbe-
stemmelser og hvilke forslag foreningene har for å bøte på 
dette. Det gjelder blant annet følgende av at stillinger ikke 
er blitt besatt på normalt vis. Foreningen oppfordres til å 
være på vakt mot senkning av lønnsnivået som følge av at 
normale tilsetninger og opprykninger ikke har funnet sted 
og sende inn til oss redegjørelser og forslag til ordninger 
så snart som det på noen måte er mulig.»

Muligens var det så mye annet som fanget oppmerksom-
heten i disse første fredsmånedene for UTFs styre fulgte 
ikke oppfordringen om å redegjøre for urimeligheter og gi 
forslag. 

1945–48 Biblioteksbetjent ved 
Universitetsbiblioteket Harald Andresen 
Harald Andresen ble tilsatt som betjent i 1928 og 
hadde styreverv i foreningen midt på 30-tallet, men 
han var ikke medlem under krigen. Han meldte seg 
inn igjen i 1945 og ble valgt som leder etter Granli på 
første generalforsamling.

Andresen fikk oppgaven med å bygge opp foreningen 
igjen og lede den gjennom lønnsforhandlingene i for-
bindelse med lønnsregulativet av 1948. Et arbeid som 
startet rett etter krigen. Det var tunge tak og mange 
interesser å ivareta. Andresen var spesielt interessert 
i å samarbeide med andre fagforeninger ved UiO.
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Alle hovedsammenslutningene deltok i de sentrale 
forhandlingene som fant sted mellom 14. september og 
6. oktober 1945.58 De resulterte i en rekke endringer i de 
midlertidige lønnsbestemmelsene og lønnsforhøyelser 
i form av ekstratillegg. Ved sluttforhandlingene framsatte 
hovedsammenslutnin genes forhandlere krav om snarlig 
totalrevidering av lønnsregulativet. 

Lønnsregulativet av 1948  
Lønnsregulativet av 1937 ble justert i 1938 og 1939 samt 
en mindre justering i 1942. I 1946 var det imidlertid duket 
for en helhetlig regulering. 100 000 statstjenestemenn 
skulle få sin stilling revidert. UTFs styremedlemmer mente 
at det hadde vært en «menneskealder» siden en slik hel-
hetlig regulering sist var foretatt. 

Arbeidet ble ledet av Statens lønnskomité. Blant 
representanter fra arbeidsgiversiden var dr. Størmer fra 
Universitetet. Formennene i de tre hovedsammenslutnin-
gene deltok selvfølgelig også.59 

Det etatsbaserte regulativet skulle nå vike for et felles 
regulativ for alle i staten. I 1948 var prosessen ferdig.60 
Dette innebar en forenkling med færre lønnsklasser samt 
utjevning av lønnsforskjeller mellom likeverdige stillinger 
etater imellom. Måten dette foregikk på illustrerer at man 
var i en overgangsperiode mellom forskjellige systemer for 
å fastsette lønn. Forhandlingsretten var lovbestemt, men 
måten den ble praktisert på var mindre hensiktsmessig. 
Følgende arenaer ble brukt: 

1. offentlig komitéarbeid
2. direkte forhandlinger 
3.  ensidig fastsetting av Stortinget etter at tjeneste-

mennene har fått lagt fram sine synspunkter.61 

UTF hadde som vanlig to veier å gå. Både kollegiet og 
STAFO arbeidet parallelt med saken, og begge «kana-
lene» ba om forslag fra UTF. Dette var en hektisk periode 
for UTF som ønsket å få best mulig gjennomslag for sine 
synspunkter.

En UTF lønnskomité med fire menn som representerte 
forskjellige stillingsgrupper ble utnevnt for å utforme for-
slagene. Komiteen leverte sitt forslag april 1946. Medlem-
mene ble kalt inn, hele 29 medlemmer stilte. Forslaget ble 
godkjent og etter å ha konferert med dr. Leif Størmer, som 
representerte UiO i Statens lønnskomité, ble det sendt 
kollegiet. 

I likhet med myndighetene ønsket de en begrensning 
i antall lønnsklasser. Ellers var holdningen i UTF at lønn-
ingene deres lå lavt sammenlignet med kommunal sektor. 

De ønsket å heve grunnlønnen generelt og at listebunnen 
som var de kvinnelige tegnerne, måtte oppjusteres kraftig. 

I tillegg ville de ha bedre avansementsmuligheter. 
Medlemmene mente seg ekstra uheldig stilt ved at de 
etter å ha spesialisert seg var bundet til arbeidsgiveren for 
å kunne utføre sitt yrke. Deres spesialkompetanse var ikke 
etterspurt utenfor Universitetet. Dette gjaldt nok hoved-
sakelig for preparanter, laboranter og andre fagarbeidere. 

 
Et vell av ulike profesjoner har og hadde sitt 
arbeid ved Universitetet

Betjent (inkl. førstebetjent), bibliotekar, bokbinder, 
fore lesningsassistent, fotograf, fullmektig, fyrbøter, 
garderobedame, gartner, glassblåser, husøkonom, 
instrumentmaker, kasserer, kontorassistent, konstruktør, 
laborant, maskinist, mekaniker, modellsnekker, oldfrue, 
portner, preparant,  sjåfør, snekker, stenograf, tegner, 
teknisk assistent, titteltrykker, varmemester, vaktmester, 
verksmester 

 
STAFO gikk grundig til verks. De nøyde seg ikke med å få 
forslag fra foreningsstyrene. I juni 1946 sendte de derfor 
ut spørreskjema til samtlige medlemmer for å få kartlagt 
situasjonen.62 UTF hadde for øvrig hatt samme idé uten 
å gjennomføre den i 1939. Ni spørsmål ga medlemmene 
anledning til å vurdere egen lønnsplassering og selv 
fremme krav. De ble også bedt om å løfte blikket og også 
se på generelle problemer i det gjeldende regulativet. 

Formann Andresen brukte sommeren 1946 til å sam-
menstille svarene, men klaget over manglende arbeidsro 
på grunn av all møtevirksomheten saken medførte. 

Først i november i 1946 kunne styret presentere 
resultatet for medlemmene før innsending til STAFO. Så 
var det bare å vente på resultatet. Det tok lengre tid enn 
forventet. Den 12. september 1947 arrangerte STAFO 
medlemsmøte. Da dette ble planlagt var en sikker på at 
man ville ha fått innstillingen fra Statens lønnskomité 
som alle gikk og ventet spent på. Det ble et heller inn-
holdstomt møte. Etter litt musikk, ved «Frostads orkester», 
var det duket for en svært kort orientering om status for 
arbeidet i Statens lønnskomité. Vi får tro at samværet 
over smørbrød og øl gjorde det bryet verdt å møte opp.

Først 30. november 1947, et helt år etter at UTF hadde 
sendt inn sine krav, presenterte Statens lønnskomité 
sin innstilling. Den inneholdt et lønnsregulativ med 28 
lønnsklasser og tre alderstillegg for de 15 laveste klassene. 
UTF var ikke fornøyd. Medlemmene ble hastig innkalt og 



Møte i det akademiske kollegium. Fra venstre rundt bordet: Universitetssekretær Trovik, stud.real. Schreiner, førsteamanuensis Horn, professor 
Størmer, professor Sommerfelt, professor Strøm, professor Einarsen, Professor Dahl, prorektor Sverdrup, kvestor Elling, rektor Castberg midt 
i bildet med ryggen til. Det første møte i det akademiske kollegium etter at den nye universitetsloven trådte i kraft 1. mai 1957 03.05.1957. 
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et nytt utvalg ble valgt. Denne gang med én representant 
fra hver stillingsgruppe. Utvalget møtte styret i desember 
og resultatet, et skriv med foreningens motforestillinger 
mot gruppeinndelingene og urettferdigheten i klassifi-
sering av stillingene, ble sendt STAFO. Forbundet gikk så 
i forhandlinger med Statens forhandlingsutvalg. 

Statens forhandlingsutvalg hadde i januar og februar 
1948 først allmenne forhandlinger med de tre hovedsam-
menslutningene, og deretter etatsforhandlinger i tur og 
orden. Her deltok hele 120 foreninger, mange av dem 
var små og lokale foreninger slik som f.eks. «Bjørnebekk 
kursteds funksjonærlag». Forhandlingsloven satte ingen 
begrensning for hvor mange som kunne delta. Alle skulle 

bli representert og var de ikke med i en av hovedsammen-
slutningene fikk de allikevel komme til forhandlingsbordet. 
Det var klart en utfordring å føre forhandlinger når så 
mange deltok.63 

I mars 1948 var det på nytt medlemsmøte i UTF. 
I ukene forut hadde Staten revidert sitt tilbud fire gan-
ger. UTFs formann hadde fått STAFOs reaksjon på det 
fjerde tilbud på telefon, sannsynligvis kort tid før møtet. 
Beskjeden her var at Staten var «opptatt med å utarbeide 
motforslag». STAFO var altså i stand til å bevege statens 
forhandlere noe. 

Den 6. april var imidlertid forhandlingene sluttført. 
Staten la da fram sitt endelige tilbud og ga organisasjo-
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nene svarfrist 8. mai. STAFO innkalte til ekstraordinært re-
presentantskapsmøte 15. april. Der var UTFs leder Harald 
Andresen som etterpå kunne fortelle at representantene 
var svært lite fornøyde med resultatet. Kravene var ikke 
tatt til følge, og de nektet å anbefale tilbudet for medlem-
mene. En uravstemning ble så gjennomført. Resultatet ble 
nei fra flertallet av foreningene inklusiv UTF.64 

Selv om de to andre hovedsammenslutningene, LO og 
EL (Embedtsmennenes landsforbund), var mindre kritiske, 
ble forslaget avvist av over halvparten av deres forenin-
ger.65 

I mellomtiden hersket det en viss nervøsitet på Uni-
versitetet. Hvordan skulle de medlemmene som hadde 
forkastet tilbudet, forholde seg til lønnsutbetalingene? 
De måtte nemlig kvittere for beløpet, og var ikke det ens-
betydende med å godta tilbudet? Kunne en sette «med 
forbehold» ved siden av navnet sitt? Frykten viste seg å 
være ubegrunnet. Ingen fikk utbetalt lønn etter det nye 
regulativet før i juli 1948. De heldige, altså de som hadde 
vedtatt regulativet, fikk samtidig etterbetalt fra 1. januar 
1948. 

Til tross for motstanden fra organisasjonene la 
regjeringen fram sitt forslag for Stortinget, som vedtok 
innstillingen 1. juli 1948. Stemningen blant UTF-medlem-
mene var ikke god da resultatet og STAFOs reaksjoner på 
vedtaket ble kjent. UTF ønsket å gå prosessen nærmere 
etter i sømmene og skaffe seg referatene fra Statens 
lønnskomité, men uansett: Regulativet var et faktum og 
ble stående helt til 1975. 

Mens de sentrale forhandlingene foregikk startet 
 arbeidet med å innpasse universitetsstillingene i det 
regulativet som nå lå på bordet. Kollegiet oppnevnte 
8. desember 1947 en komité med dr. Størmer som leder 
og kvestor Johnny Elling som sekretær. Blant de øvrige del-
takerne var flere professorer, én amanuensis samt forman-
nen i UTF, Harald Andresen. Mandatet var «…å innpasse 
de enkelte universitetsstillingene i de lønnsklasser som er 
oppstilt i innstilling avgitt av Lønnskomiteen av 1946». 
Komiteens innstilling forelå i oktober 1948 og komiteen 
ble da oppløst.

Finansdepartementet var skeptisk til det nyinnførte 
fellesregulativet og mente at det ville bli for dyrt og 
medføre at ulike tjenestemannsgrupper kom forskjellig 
ut.66 Arbeiderpartistyret etter krigen så annerledes på 
det. Lønnsregulativet av 1948 innebar en forenkling med 
færre lønnsklasser og utjevning av lønnsforskjeller mellom 
likeverdige stillinger etater imellom. Dessverre var det lite 
fleksibelt. De få lønnsklassene gjorde de etterfølgende 
justeringsforhandlingene vanskelige.67 

 
Faktaboks 1948-54 Vaktmester ved 
Universitetsbiblioteket Bjarne E. A. Horni 

Bjarne Horni (f. 1897) ble tilsatt som gårdskar og 
fyrbøter ved Universitet i 1932 og var aktiv i foreningen 
før krigen. Justeringsoppgjøret i 1949 var hans første 
oppgave som leder. Han forsøkte både å oppildne for-
eningens utsendinger til å «gå løs på oppgaven med liv 
og sjel» og henstilte til solidaritet med andre stillings-
grupper. Han var også åpen for samarbeid med øvrige 
fagforeninger i Oslo, og med søster foreninger i Bergen 
og Trondheim. Samarbeidet internt på Universitetet 
gikk ikke alltid smidig. I forbindelse med justerings-
forhandlingene kom han på kant med kvestor Johnny 
Elling. 

Foreningen ble skuffet da kollegiet i stedet for å anbe-
fale kravene bare strødde sand på en innstilling kvestor 
hadde skrevet. Horni uttrykker skuffelsen over behand-
lingen i et brev til kollegiet. Han fant det «nedslående» 
at kollegiet ikke støtter kravet og i stedet avgir en 
innstilling «etter Kvestor’s eget syn». 

Kvestor reagerte svært negativt, og Horni fikk muntlig 
beskjed om å skaffe seg ryggdekning fra medlemmene. 
Horni måtte kalle inn til medlemsmøte og be dem 
stemme over om de stilte seg bak hans handlemåte. 
Møtet ble avholdt 8. mars 1949 og Horni fikk sitt tillits-
votum. 

Horni fikk gulsott i mai 1949 og gikk dermed glipp av 
den storslåtte feiringen av STAFOs 25-årsjubileum der 
hele kongefamilien var til stede. 

Justeringsforhandlingene 1949 
Organisasjonene krevde justeringsforhandlinger (se ord-
liste), omtalt i foreningen som «de fornyete lønnskrav».68  
Forhandlingene startet offisielt først i 1949, men kravene 
ble utarbeidet høsten før og innsendt STAFO i god tid 
innen fristen pr. 31.12. UTFs forhandlere møtte sammen 
med STAFOs forhandlere i Finansdepartementet 9. april 
1949.69 

Det var igjen mange som skulle forhandle, og dette tok 
så lang tid at Stortinget ikke rakk behandlingen i løpet av 
vårsesjonen. Saken gikk da over til det nyvalgte Storting 
på høsten. For UTF innebar forhandlingene å fortsette 
med samme intensivitet med styremøter, medlemsmøter 



STAFOs representanter tar i mot de kongelige ved ankomsten til Aulaen. Fra venstre: Kolstad, Håkon V, Ruud, Hagerup Pettersen og med 
ryggen til frk. Kirsti Sveen og Faafeng. Fotograf ukjent/STAFO 
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og arbeidsgrupper. Forhandlerne måtte byttes ut under-
veis for at de første skulle få hvile. 

Vaktmestrene var igjen blant de som ønsket bedre 
betingelser. De var som tjenestemenn underlagt tjeneste-
mannsloven av 1918, ikke arbeidervernloven, og manglet 
derfor ofte de godene som arbeiderne ble tilgodesett 
med: skiftordninger, betaling for overtid og uniformer. De 
som ikke hadde tjenestebolig var heller ikke fornøyd med 
størrelsen på husleiegodtgjørelsen. Det var også store for-
skjeller i arbeidsbetingelsene mellom statens vaktmestre. 
UTF inviterte derfor Statens Bud- og Vaktmester forening 
til et møte for å stille felles krav til arbeidsbetingelser. 
Det gjaldt blant annet arbeidstid og overtid på søndag. 
Det ble enighet om sammen å skrive til STAFO om at de 
forkastet det nye regulativet for husleiegodtgjørelse for 

vaktmestere og i stedet fremmet et felles forslag. Den nye 
formannen, Bjarne Horni, arbeidet her etter sitt prinsipp 
om at det alltid var det mest beskjedne kravet som ble 
tilgodesett! 

De sentrale justeringsforhandlingene var ferdige 9. 
juni 1949 og det ble gitt en snau måneds kommentar-
frist. Som nevnt forelå resultatet så sent at det først 
ble behandlet i Stortinget høsten 1949. Vedtaket forelå 
i oktober. 

Preparanter og laboranter
En annen av UTFs hovedsaker var å sikre avansements-
mulighetene for laboranter og preparanter. Den UiO 
oppnevnte Størmerkomiteen foreslo i januar 1948 at det 



Anton Wilhlem Brøgger, 1935. Fra studiereise i USA.  
Fotograf ukjent/MUV
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ble opprettet avansementsstillinger i lønnsklasse 7 for 
disse. Dette ble sammen med andre innpasningsforslag 
fra komiteen i første omgang forkastet av Stortinget. 

Foreningen krevde automatisk opprykk etter ansiennitet 
til den nye lønnsklassen. Kvestor Elling foreslo i stedet kva-
lifikasjonsopprykk, noe foreningen fryktet ville kunne bli for 
vilkårlig og urettferdig. Det var i sammenheng med dette at 
Horni og Elling ser ut til å ha røket uklare. Kollegiet støttet 
seg på kvestor og meddelte departementet dette. 

Resultatet ble, en ny stilling i lønnsklasse 7 som prepa-
rant, laborant og instrumentmaker i særklasse. Departe-
mentet understreket at opprykk til stillingen bare skulle 
skje etter kvalifikasjoner og der det forelå et reelt behov 
for slik kvalifisert stilling.70 

Finansdepartementet ba i september 1949 Universite-
tet om å velge aktuelle kandidater som fortjente opprykk 
etter kvalifikasjoner. Kvestor laget en liste over hvilke han 
mente var best kvalifisert. Dette ble sendt på høring til 
samtlige professorer og avdelingsbestyrere ved museer og 
institutter, altså sjefene til preparantene og laborantene. 
Professor Anatol Heintz ved Paleontologisk museum var 
kritisk til kvestors forslag som han mente innebar en skjev-
fordeling av stillingene mellom fakultetene, noe Heintz fant 
«meget eiendommelig» og foreslo at forslaget ble revidert. 

Finansdepartementet gikk i august 1950 med på 
opprettelse av 21 slike stillinger ved UiO, men da måtte 
tilsvarende antall stillinger i samme gruppe inndras. 
I årene som fulgte var det flere forhandlinger om disse 
stillingene.

Innflytelse i tilsettingssaker 
I 1946 foreslo UTF overfor kollegiet at det ble opprettet 
ansettelsesråd. Året etter kom Størmerutvalget til samme 
konklusjon. De foreslo ikke dette selv, men anmodet for-
eningene om å fremme forslaget for kollegiet. UTF satte 
i stedet STAFO på saken som forgjeves tok det opp med 
Kirkedepartementet. 

UTF forsøkte å influere på en konkret ansettelsessak 
i 1947. Dette ble nok tatt ille opp av ledelsen fordi saken 
havnet på Justisdepartementets bord. Avgjørelsen, at 
dette var en intern sak, og derfor ikke noe som UTF hadde 
noe med, ble formidlet til foreningen gjennom STAFO.

I 1948 ble en komité for å revidere universitetsloven 
satt ned av kollegiet. UTF forsøkte i februar 1949 pånytt 
å få inn sitt forslag om ansettelsesråd. I stedet for å sende 
det direkte fikk preparant Smedstad ved Oldsakssam-
lingen sin sjef, professor A.W. Brøgger, til å levere foren-
ingens brev videre. Kvestor Elling lovet senere på året å ta 
spørsmålet opp. 

Loven som ble vedtatt i 1952 skuffet. Her var det ikke 
noe nytt med hensyn til tilsettingsråd eller -reglement. 
Foreningen henvendte seg nå direkte til kollegiet, men her 
var man ikke innstilt på forandring; «Da loven bestem-
mer at kollegiet skal ansette tjenestemennene, kommer 
det således IKKE på tale og legge ansettelsene til et eget 
ansettelsesråd», var svaret.

Det kollegiale forhold
Mens vi har vent oss til servering av lapskaus og wienerbrød 
i forkant av årsmøtene, tok de på trettitallet en liten fest 
med øl og pølser etter møtet. I 1939 slo de ekstra på stor-
tromma. Festen som ble avholdt etter general forsamlingen 
kostet nesten 100 kr (98,78), noe som tilsvarte årskontin-
genten for 10 av de totalt 50 medlemmene. 

Etter medlemsmøtet i november 1946 var det sel-
skapelig samvær med anledning til å kjøpe te, øl, brus, 
wienerbrød og kaker. «Disse samvær efter møtene vil vi 
håpe at der blir anledning til å fortsette med, da det betyr 
meget for foreningens trivsel at medlemmene får tid til 
å bli kjendt med hverandre», hevdet formann Andresen. 
Imidlertid var det så få som viste interesse for julefesten 
samme år at den ble avlyst…. 

Det var ellers gjennom hele STAFO-perioden mulighe-
ter til å delta på en rekke arrangementer med foredrag 
og lettere underholdning. Tilbudet var bredt, men ingen 
av UTF-erne var så ensomme at de lot seg friste til å feire 
julen med STAFOs «Julekvell for hybelboere og enslige» 
i 1949. 



Førstelaborant Erling Olsen.   
Fotograf ukjent/  
fra «UTF 70 år»
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1950 –1980 Økende innflytelse
Bjarne Horni ledet i 1950 en forening med rundt 70–80 
medlemmer. Ved utgangen av perioden var det regis-
trert 1000 medlemmer. Foreningen var stor på Univer-
sitetet og hadde også medlemmer fra hele distriktet. 
Mot slutten av perioden hadde en fjerdedel av medlem-
mene andre arbeidsgivere enn Universitetet. 

Tjenestetvistloven
10. januar 1958 ble lov om offentlige tjenestetvister 
av Kongelig resolusjon vedtatt. Arbeidet med loven 
startet allerede i 1951:
1951 Forhandlingslovkomiteen oppnevnt 
1953 Komiteens innstilling avlevert desember 1953
1955 Tjenestetvistkomiteen oppnevnt 28. mai
1956 Innstilling foreligger

Da innstillingen til loven forelå i 1953 avga STAFO sin 
høringsuttalelse som konkluderte med:73 
•  Større avtalerett. Én hovedavtale mellom staten og 

organisasjonene
•  Streikerett, oppsigelsesfrist og lignende skulle kunne 

avtalefestes
•  Streikerett for de mindre organisasjonene måtte 

begrenses 
•  Alle de tre hovedsammenslutningene måtte bli repre-

sentert ved voldgift
•  Stortinget skulle ikke slik komiteen foreslo ha adgang 

til å vedta tvungen voldgift i plenum 

Tjenestetvistloven av 1958 innførte prinsippet om 
hovedtariffavtale og begrenset adgangen til forhandlings-
bordet. Nå var det kun arbeidstakerorganisasjoner med 
minimum 7000 medlemmer (tallet har økt senere) som 
kunne representere arbeidstakerne under hovedoppgjøret. 
I tillegg ga loven streikeregler, forhandlingsprosedyrer, en 
meglings- og en voldgiftsinstitusjon.74 (se ordliste) Et vik-
tig prinsipp var at partene skulle være likeverdige. Det var 
først med denne loven at statstjenestemennene fikk fulle 
forhandlingsrettigheter slik vi kjenner dem i dag.75 Den 
innførte også prinsipp (§2) om gjensidig plikt for partene 
til å forhandle om alminnelige lønns- og arbeidsvilkår. 
Med noen endringer er dette dagens system.

Både LO og STAFO ønsket sentralisering av forhand-
lingsretten. LO foreslo allerede i 1950 å samle forhand-
lingsretten til hovedsammenslutningene samt én orga-
nisasjon innen hvert fag- eller etatsområde. Det var på 
dette tidspunkt 150 registrerte organisasjoner for statlige 
tjenestemenn. Av disse var 83 forhandlingsberettigede 
hvorav 31 var uten tilknytning til en hovedsammenslut-
ning.76 Både LO og STAFO ønsket dessuten å innskrenke 
streikeretten. For staten var det en fordel å ha færrest 

1954–56 Førstelaborant Erling Olsen 
Erling Olsen ble tilsatt som laborant ved Det farmasøy-
tiske institutt i 1936. Han ble valgt inn i styret i 1948. 
Olsen var blant forhandlerne da det skulle velges ut 
hvilke preparanter, laboranter og instrumentmakere 
som skulle flyttes opp til lønnsklasse 7 i 1949. 

Ifølge «UTF 70 år» var Olsen formann mellom 1954 
og 1956, vi fant også bildet av ham der. Dessverre er 
kildene fra hans periode tapt, slik at vi ikke har kunn-
skap om verken han eller foreningens virksomhet i disse 
årene.

Forhandlingsretten sentraliseres 
ytterligere og styrkes
Innføringen av et fellesregulativ i 1948 uavhengig av eta-
ter, nødvendiggjorde en sentralisert og enhetlig lønnspo-
litikk.71 1950-tallet var preget av arbeidet med tjeneste-
tvistloven samt nye institusjoner for å imøtekomme dette 
behovet. Det var også et tiår preget av store kompliserte 
forhandlingssaker og betydelige konflikter mellom staten 
og tjenestemennene.72 
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mulig å forholde seg til. De store sammenslutningene er 
mer hevet over særinteresser og kan lettere dele ansvaret 
staten har overfor samfunnet. Samtidig beskytter lov-
verket sammenslutningene mot oppsplitting.77 Staten og 
organisasjonene hadde altså felles interesser. 

Stortinget beholdt sin formelle kompetanse til å 
bevilge ved å samtykke til tariffavtalene, men i realiteten 
var nå ansvaret helt flyttet over til den utøvende makt. 
Regjeringen fikk formell rett til å binde staten i justerings- 
og normeringsforhandlinger.78 

De økonomiske og politiske forholdene i Norge på 
50-tallet virket ikke gunstig inn på statslønningene. 
Landet skulle bygges opp etter krigen, det var fortsatt stor 
vareknapphet og derfor rasjonering. Prisene steg og løftet 
om halvårlig automatiske indeksreguleringer gitt i 1948, 
ble i 1950 fragått i forståelse med organisasjonene. Det 
samme hadde skjedd tidligere i privat sektor. Indeksre-
gulering ble i stedet foretatt i forbindelse med hoved-
oppgjørene. Regjeringen var svært interessert i å holde 

lønningene nede og brukte virkemidler som å redusere 
subsidier på matvarer og forhøye omsetningsavgiften (en 
forløper for MVA innført i 1969).79 Etter år med nedgang 
i forhold til lønnsnivået i industrien, var det sterk misnøye 
blant offentlige tjenestemenn og store problemer med å 
få oppgjørene i havn. Dette resulterte også i streiker, blant 
oslolærere (1954), i NRK (1955) og i politiet (1958).  

UTFs leder fra 1956, Amund Helgesen, var svært flink 
til å inngå uformelle avtaler. Ifølge senere leder Frank 
Sarnes, ordnet han ofte opp direkte. «Amund var ikke så 
nøye med hvilke veier han gikk.»80 I Helgesens periode ble 
mange av lønnsspørsmålene i realiteten avgjort i samar-
beid med instituttledere og fakultetssekretærer. Helgesen 
tok gjerne en tur til departementet for et uformelt møte, 
slik det var vanlig i tiden før tjenestetvistloven trådte 
i kraft. 

1956–76, Instrumentmaker ved Kjemisk institutt, Amund Helgesen 

som departement. Han stakk bare innom kontorene og 
løste med den stilen svært mange saker. 

Han var også engasjert i ideen om landsforbund og ble 
i 1975 formann i Fellesrådet for universitets- og høgskole-
funksjonærer. Dette var forløperen til LUHF (Landsforbund 
for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell). Da 
LUHF var en realitet ble han forbundets første nestleder. 
Midt på 60-tallet var han med i STAFOs landsstyre. Han 
var også aktiv i dannelsen av Yrkesorganisasjonenes 
landsforbund (YS) i 1976. 

Helgesen trakk seg som formann i 1976 etter 20 år 
i formannsstolen, men forsvant ikke langt ut på sidelinjen. 
Han hadde styreverv i forening og forbund helt fram til 
han gikk av med pensjon i 1995. Helgesen var en svært 
aktiv nestleder under hele fire av sine etterfølgere; Sårem, 
Dalbakk, Sarnes og Riddervold. 

Da han fylte 70-år i 1995 holdt universitetsledelsen en 
liten mottakelse. Ledelsen berømmet hans innsats som 
fagforeningsmann og som fagarbeider. Avskjedsgaven 
var Franz Widerbergs Appollon trykk. Helgesen var da den 
femte som ble tildelt denne.

Amund Helgesen f. 1925, er trolig den som har gjort mest 
for de teknisk-administrativt tilsatte ved Universitetet 
gjennom tidene ved sine 40 år som aktiv tillitsmann. Han 
var utdannet finmekaniker og kom til Kjemisk institutt 
som instrumentmaker i 1949.81 

Med unntak av noen år på 60-tallet, er det ikke bevart 
så mange skriftlige spor etter Helgesen. Han hadde mye 
av foreningens arkiv i sitt eget hode. Og som Dalbakk 
forteller, han noterte på det han fant av servietter og 
fyrstikkesker. Helgesen fikk likevel utrettet mye, og selv om 
han hadde dyktige medarbeidere «styrte han foreningen 
sjøl». Han var spesielt aktiv i å rekruttere styremedlemmer 
fra nettverket sitt. 

Helgesen var opptatt av medbestemmelse og representa-
sjon i styrende organer og var den første ikke-vitenskapeli-
ge representant i kollegiet. Han satt i kollegiet i flere perio-
der på 70- og 80-tallet, i tillegg til kollegiets arbeidsutvalg. 
I tillegg var han representert i svært mange komiteer og 
utvalg, alt for mange til å nevne her!

Samtidig var han ikke så avhengig av et formelt avtale-
verk for å kunne møte så vel ledelsen ved Universitetet 



32

Fellesrådet – et skritt mot realisering av 
landsforbund
I 1956 ble samarbeidet mer konkretisert. Amund Hel-
gesen, leder av UTF og Martin Kummervold ved NTH 
i Trondheim, stod bak initiativet om å danne et Fellesråd 
for Universitets- og høgskolefunksjonærer. Foreningene 
i Oslo, Bergen, Trondheim og Ås gikk sammen om dette. 
Foreningen i Tromsø ble stiftet i 1972 da Fellesrådet ar-
rangerte et kurs i byen. 

Formaliseringen av Fellesrådet til et ordinært forbund 
tok mange år, men det var svært aktivt hele tiden og fun-
gerte som et rådgivende organ bl.a. for STAFO og depar-
tement, spesielt i forbindelse med lønnsforhandlinger.82  

Lønnsoppgjør i henhold til 
tjenestetvistloven
Oppgjørene bestod nå av ett sentralt oppgjør der den 
toårige hovedtariffavtalen mellom stat og hovedorgani-
sasjonene ble inngått. Ved uenighet kom Riksmeglings-
mannen inn, slik som i hovedtariffoppgjøret for perioden 
1964–1966. I «mellomårene» dvs. avtaleperiodens andre 
år, kunne det holdes indeksoppgjør for å kompensere for 
prisstigning. Det var sterk inflasjon på 60- og 70- tallet. 
Staten og hovedorganisasjonene avtalte å holde kompen-
sasjonsforhandlinger når prisstigningen oversteg et visst 
nivå, «den røde strek» på levekostnadsindexen (tilsvarte 
konsumprisindeksen). Det var tilfellet blant annet i 1967 
og ga da et lønnstillegg på 3,02 %. UTFs styre irriterte seg 
over at UiO ikke klarte å følge opp. Økningen trådte i kraft 
16. mai, mens etterbetalingene drøyde helt til oktober.

Det var også i mellomåret at justerings- og norme-
ringsforhandlingene ble avholdt. De økonomiske ram-
mene for disse ble avsatt året før gjennom tariffoppgjø-
ret. Kravene ble utarbeidet og fremmet gjennom STAFO 
som luket ut de kravene de fant mest uoppnåelige. STAFO 
gikk så til forhandlinger med Kirke- og undervisnings- og 
Lønns- og prisdepartementet, gjerne i flere omganger. 
Ofte fikk foreningen fullmakt av STAFO til å forhandle selv.

Staten forsøkte å samordne justeringene for «stillinger 
under flere departementer» det vil si gjennomgående 
stillinger, i tillegg til stillinger for større sektorer. Kirke- og 
undervisningsdepartementet var derfor opptatt av å se 
hele universitets- og høgskolesektoren under ett, og det 
uformelle Fellesrådet ble bedt om å bidra med koordine-
ring av kravene fra sektoren. 

Budsjettbehandling
Alle stillinger var hjemlet i budsjettet inntil begynnel-
sen av 90-tallet. Det innebar at hver enhet var tildelt et 
bestemt antall stillinger i de ulike kategoriene. Økning 
eller endringer i sammensetning av stillinger ble tatt i for-
bindelse med de årlige budsjettbehandlingene. Mange 
institutter søkte om omgjøring av stillinger i denne 
forbindelse. 

Slik som da Etnografisk museum i 1980 klaget over at 
de kun hadde én kontorstilling som de gjennom alle bud-
sjettforslag siden 1974, hadde søkt om å få opp i lønn. 
Stillingen var delt i to, og de to i stillingen var medlemmer 
av henholdsvis UTF og NTL. Museet ønsket høyest mulig 
kompetanse i stillingen og var redd for at de tilsatte ville 
slutte hvis de ikke fikk en høyere stilling. Begge forening-
ene støttet kravet.

Budsjettforslagene gikk gjennom hierarkiet fra institutt 
til fakultet og deretter til universitetsledelsen som utar-
beidet ett felles forslag. Organisasjonene fikk tilsendt et 
eksemplar til gjennomsyn. Dette var første gang i proses-
sen de fikk adgang til budsjettforslagene. Neste skritt var 
drøftinger mellom organisasjonene og ledelsen før det 
endelige budsjettforslaget ble oversendt departementet. 
Hvis foreningene hadde merknader ble disse de anført 
slik at også deres syn nådde departementet. Det endelige 
budsjett ble så gitt gjennom tildelingsbrevet fra departe-
mentet. 

Normeringer og omgjøringer
Opprykk, det vil si normeringer i henhold til Tariffavta-
lens pkt. VA (5A), (i dag 2.3.3.) ble hovedsakelig avgjort 
gjennom lokale drøftinger mellom organisasjonene og en 
komité som representerte ledelsen. Medlemmene kunne 
søke om opprykk, eller foreningen søkte for dem. Det var 
tross alt foreningens styre som satt med totaloversikten 
og lett kunne se hvem som stod for tur. Hvis det ikke ble 
enighet, måtte forbund og departement inn i bildet.

Enhetene kunne søke om omgjøring i forbindelse 
med budsjettbehandlingen, men også den tilsatte selv 
kunne kreve omgjøringer gjennom fagforeningen. Krav 
om omgjøring VB («5B») tilsvarte dagens 2.3.4. Disse var 
såpass vanlige at Universitetet på 80-tallet dannet et 
eget omgjøringsutvalg for å behandle søknadene. Det var 
anledning til å søke hele året.
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Evaluering av stillingsstruktur
Både de tekniske og de administrative stillingenes lønns-
plassering og stillingsstruktur ble grundig gjennomgått på 
1960- og 70-tallet.

De tekniske stillingenes lønnsmessige plassering var 
oppe til diskusjon i 1962 som endte med et forslag til 
forenkling av stillingsstrukturen. Dette ble tydeligvis ikke 
gjennomført, for i 1968 ble tråden tatt opp igjen. Denne 
gang i forbindelse med en utredning av kvalifikasjonsbe-
hov hos det tekniske personalet.

Komiteen bygget konklusjonene på en spørreundersø-
kelse ved alle institutter, samlinger og klinikker. I tillegg 
intervjuet de et utvalg av det tekniske personalet.83 Komi-
teen slo fast at Universitetet lønnet dårlig. Avansements-
mulighetene var dårlige og behovet for opplæring ble ikke 
ivaretatt i takt med den raske utviklingen innen teknologi 
og forskningsmetodikk. Dessuten var lønnsskala og opp-
rykksordningene lite smidige. Innstillingen ble behandlet 
av kollegiet som i 1970 vedtok at «de konklusjoner som 
komiteen var kommet til», skulle tjene som rettesnor for 
UiOs prinsipielle personalpolitikk. En ny stillingsstruktur og 
opprykksordning ble vedtatt. Et opprykksråd skulle klas-
sifisere nytilsettinger og behandle søknader om opprykk 
etter følgende kriterier:

• Etterutdanning
• Intern opplæring av en faglig foresatt 
• Utvist usedvanlig faglig dyktighet 

Kontorstillingskomiteen
I 1970 ble kontorstillingskomiteen oppnevnt etter forslag 
fra organisasjonene. Her var hensikten å analysere 
arbeids- og ansvarsområdet for kontorpersonalet og 
eventuelt foreslå endringer i den strukturelle oppbyggin-
gen. Komiteen bestod av fem deltakere, inkludert Amund 
Helgesen. Analysen av materialet konkluderte at beman-
ningen ikke stod i forhold til den høye studenttilgangen. 
Også her var det uhensiktsmessig stillingsstruktur. Komi-
teen foreslo å kutte i de mange grunnstillinger og heller 
øke avansementsmulighetene. 

De kontortilsatte på enhetene var ofte alene. En-
mannskontorer – med 1 eller 0,5 stilling utgjorde over 
halvparten av gruppen. For å løse utfordringene med 
normeringer for disse stillingene, antydet komiteen, som 
en mulig løsning, å opprette egne avansementskretser for 
disse stillingene. Komiteen foreslo også å heve grunnløn-
nen og en plan for å bedre rekrutteringen ved å holde 
egne kurs, tilby barnehageplasser og lignende tiltak 
beregnet på kvinner.

NTL og UTF sluttet seg begge til innstillingen, men 
varslet at de på lengre sikt ville arbeide for å slå kontor-
gruppen sammen med saksbehandlergruppen. Kollegiet 
vedtok 23. juni 1973 at innstillingen skulle være Universi-
tetets prinsipielle personalpolitikk for kontorgruppen. Som 
vi skal se senere, ble innstillingen revidert på begynnelsen 
av 80-tallet. 

De midlertidig tilsatte 
Vedtektene ble revidert i 1967, og her slås det fast at 
«Medlem kan enhver ansatt ved Universitetet være som 
innehar en fast eller midlertidig hovedstilling.»  Lærlinger 
og aspiranter ble først inkludert i 1979.

Utover på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet var 
det fortsatt mange som gikk på kontrakter i årevis. Senere 
leder Frank Sarnes var en av disse. Han var i fire år avhen-
gig av å få fornyet sin arbeidskontrakt hver tredje måned. 
Dette pågikk i fire år før han fikk fast tilsetting. 

Først i 1977 ble de midlertidige omfattet av tjeneste-
mannsloven. Sammen med arbeidsmiljøloven samme år, 
fikk de et bedre ansettelsesvern. Midlertidig tilsatte kunne 
nå etter noen år under visse omstendigheter ha fortrinns-
rett til stillinger.84 Hovedprinsippet ble slått fast; midlerti-
dig tilsetting skulle bare brukes i helt spesielle tilfeller. 

Universitetet kartla situasjonen i forkant av arbeidsmil-
jøvernloven. Hele 182 personer hadde vært tilsatt uten stil-
lingshjemler eller som vikarer uten budsjettdekning i årevis. 85 

Bolignød 
Det var stor husnød etter krigen. Foreningen reagerte 
derfor negativt på at en gjestende professor fortrengte 
UiO-tilsatte i vaktmesterleiligheten på Botanisk museum. 

Staten hadde flere byggeprosjekt for statsfunksjonæ-
rer, og foreningen bisto medlemmene med å skaffe seg 
leiligheter i disse. I 1949 stod det bygg ferdig i nærheten 
av Botanisk hage på Tøyen. Allerede høsten 1946 fikk 
medlemmene anledning til å tegne seg på liste. UTF ga 
listen over interesserte til kvestor som videreformidlet den 
til en sentral nemnd med representanter fra hovedorgani-
sasjonene. I 1953 var det et tilsvarende prosjekt på Øvre 
Ullern. 

Midt på 60-tallet ervervet Universitetet byggetomter 
på Østerås, og satte opp fem boligblokker med over 150 
leiligheter (4,3,2,1 roms) og stiftet Universitetstjeneste-
mennenes Borettslag. Tildelingen av leiligheter foregikk 
etter søknad, og kollegiet oppnevnte et utvalg som fikk 
den ikke helt enkle oppgaven å prioritere blant søkerne. 
Utvalget arbeidet i flere år og Amund Helgesen var blant 
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de tre medlemmene. Utvalget fungerte også som bygge-
komité for et tilsvarende prosjekt på Blommenholm. 

I 1964 ble enda en komité nedsatt for å bistå admi-
nistrasjonen med å legge forholdene til rette for en mer 
utstrakt boligbygging for de tilsatte. Den skulle videre 
avgi uttalelse om retningslinjene for organiseringen av 
bygging og tildelinger av boliger. Komiteen ble ledet av 
professor Otto Bastiansen, og blant de syv medlemmene 
finner vi Amund Helgesen. Komiteen gjennomførte en 
spørreundersøkelse for å kartlegge behovet blant de tilsat-
te. En tilsvarende undersøkelse var foretatt i 1962.

I 1973 ble stiftelsen UNIBYGG en realitet. Med drifts-
tilskudd fra UiO skulle stiftelsen erverve tomter og bygge 
boliger til utleie for tilsatte og gjesteforskere. Amund 
Helgesen ble med fra komiteen til styret i stiftelsen.

Boliglån
Foreningen ville også at Universitetet skulle bidra med 
huslån, og i 1966 bevilget Universitetet en sum til 
boligstøtte for tilsatte.86 Dette var i 1971 en innarbeidet 
praksis, for det settes da i gang en undersøkelse for å 
se om UiO kunne medvirke til boligfinansiering i større 
utstrekning. Innstillingen forelå i 1977 og den viste at 
ordningen var brukt av mange. I 1976 var det utlånt 22,6 
millioner, en sum som den gang ville rekke til svært mange 
leiligheter. Det var kvesturet, i samarbeid med en forvalt-
ningskomité som stod for virksomheten, og deres arbeid 
fikk i hovedsak gode skussmål i undersøkelsen.

1976–1978 Førstesekretær ved Rikshospitalet Gunvor Olsen Sårem 

Gunvor Sårem (f.1920), var foreningens første kvinne-
lige formann (man gikk først over til den kjønnsnøytrale 
betegnelsen «leder» i etterfølgerens periode). 

I et intervju med LUHF-nytt i 1988 forteller hun hvordan 
hun ble dratt inn i foreningsarbeidet.87 Hun «åpnet 
munnen» på et årsmøte og ble dermed valgt til sekretær 
i styret. Samarbeidet og lederskiftet med Amund Helge-
sen beskrev hun slik. «Da det endte opp med rollebytte, 
drev vi forhandlingene sammen.» Sårem satt i kollegiet 
i to perioder i tillegg til en rekke andre utvalg, både sen-
tralt og på Det medisinske fakultet. Fra 1972 møtte hun 
både i fakultetsråd og -styre, som observatør de første 5 
år. Hun var UTFs representant i samarbeidsutvalget (se 
neste side) store deler av 1970-tallet og dets formann 
i 1975. 

Sårem var en litt annen type enn Helge Amundsen. 
Hun var ryddig og ifølge Dalbakk «holdt hun styr på alt 
sammen», alltid påpasselig med at det ikke ble firt på vik-
tige formaliteter. Ifølge Helgesen hadde hun også evnen 
til å skjære igjennom debatten.88 Samtidig gikk hun også 
til bunns i sakene. Hun ble i 1984 berømmet av et uerfa-
rent styremedlem fordi hun alltid stilte relevante spørsmål 
på styremøtene. Dette må ha varmet hennes hjerte. Hun 
visste nok hvor viktig motivasjon var, «skal tillitsvalgte bli 
engasjert, må de få all den orientering og informasjon 
som er mulig å gi». 

Sårem var aktiv som styremedlem i flere perioder, både 
før og etter at hun gikk av som formann. Hun ble på 
grunn av sin lange tjeneste som styremedlem tildelt æres-
medlemskap i 1996. Hun deltok der det ellers trengtes. 
I 1988, samme år som hun gikk av med pensjon, var hun 
engasjert for å gjennomgå de administrative rutiner ved 
foreningskontoret.        
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Samarbeidsutvalget
Staten og hovedsammenslutningene inngikk i 1961 av-
tale om at det skulle opprettes samarbeidsutvalg ved alle 
statlige virksomheter. Det tok tid å gjennomføre dette, og 
STAFO organet «U-nytt» hadde i en periode en fast notis 
med kunngjøringer av nye samarbeidsutvalg etablert 
siden forrige nummer. Universitetet i Oslo fikk sitt utvalg 
først i 1963. Universitetsledelsen var nemlig i tvil hvorvidt 
Universitetet falt inn under avtalen siden den definerte de 
statlige virksomheter som «statens bedrifter». 

Utvalget var et rådgivende organ for kollegiet og sam-
mensatt av like mange arbeidsgiver- som arbeidstaker-
representanter. Til å begynne med var det to, deretter tre, 
og til slutt fire møter i året. 

Kjernevirksomheten var vernearbeid, velferd og opp-
læring for de teknisk-administrativt tilsatte.89 Underlig-
gende komiteer fikk det operative ansvar for velferd og 
opplæring. Formannsvervet alternerte mellom ledelse og 
organisasjonene. Amund Helgesen var utvalgets andre 
formann, etter hvert overtok Gunvor Sårem. Utvalget var, 
selv om det ikke avgjorde de helt store sakene, et møte-
sted mellom ledelse og organisasjonene. 

Ett av tiltakene utvalget fikk i stand var introduksjons-
møter for de nytilsatte i teknisk-administrative stillinger. 
Det første ble avviklet i desember 1966, og både NTL og 
UTF fikk her anledning til å informere om foreningene.

Utvalgenes plass i universitetssektoren ble diskutert 
ved flere anledninger på 1970-tallet. Rektor Bastiansen 
påpekte i 1975 «at samarbeidsutvalget fortsatt hadde sin 

misjon til tross for at den nye universitetsloven gikk lenger 
i medbestemmelse». Anledningen var en storsamling av 
alle samarbeidsutvalg ved universitet og høgskoler der 
også «sentralrådet for samarbeidsutvalgene ved statens 
virksomheter» deltok. Gunvor Sårem var leder av utvalget 
dette året. 

På grunn av den desentraliserte styringsstrukturen ved 
Universitetet, fungerte samarbeidsutvalg ikke så godt her 
som andre steder. Arbeidsgiverrepresentantene var fra 
toppledelsen, ikke fra fakulteter eller institutter der svært 
mange av avgjørelsene ble truffet. Holler-utvalget utredet 
vilkårene for de tilsattes medbestemmelse i offentlig 
forvaltning. Utredningen som forelå i 1974, foreslo å gi 
utvalgene mer ansvar og samtidig tydeliggjøre mandatet 
ved følgende kategorisering:

•  saker som utvalget selv kunne avgjøre
•  saker der utvalget skulle fungere som rådgiver overfor 

avgjørende myndighet 
•  saker som avgjørende myndighet skulle informere 

utvalget om

Et konkret forslag ble utarbeidet på oppdrag av det nasjo-
nale rektormøtet. Utvalget burde få myndighet til å avgjø-
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re saker knyttet til opplæring av de teknisk-administrative 
samt å fordele velferdsmidlene. Innen andre felt skulle 
utvalget ha en rådgivende funksjon, og ellers ville det få 
informasjon om blant annet budsjett som tidligere.90

Kollegiet fulgte anbefalingen, og samarbeidsutvalget 
fikk klarere rammer. I praksis medførte allikevel ikke dette 
noen stor endring eller oppgradering av utvalget. Kollegiet 
var ellers svært skeptisk til undersøkelsen som var utført. 
Det savnet blant annet avklaring av myndighetsfordelin-
gen mellom samarbeidsutvalget og de styringsorganer 
som var hjemlet i universitetsloven. Det var heller ingen 
analyse av organisasjonenes rolle. 

I 1980 tok det slutt. Hovedsakene dette året var 
feriestiftelse for universitetstilsatte og kantinedrift. To 
møter ble avholdt i vårsemesteret. I august meldte NTL at 
de trakk tilbake sine representanter, og de to høstmøtene 
ble avlyst.91 UTF så heller ikke noe poeng i å opprettholde 
utvalget. Organisasjonene var nå mer opptatt av den 
nye Hovedavtalen som ga reell medbestemmelsesrett. 
Å tilpasse disse bestemmelsene til Universitetet skulle, 
som vi skal se senere, vise seg svært vanskelig. Selv om 
samarbeidsutvalget med denne avtalen ble uaktuell, har 
dens to underkomiteer: opplæringskomiteen og velferds-
utvalget overlevd. Vernearbeidet fikk en mer omfattende 
organisering. 

Arbeidsmiljø
At arbeidsmiljø opptar tilsatte i staten viste Statistisk 
sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2003. Spørsmål om 
arbeidsmiljøet oppnådde nær 100 % svarprosent fra 
statstilsatte.92 Foreningen har vært delaktig og pådriver 
i utvikling og organisering av vernearbeidet ved Universi-
tetet. Som nevnt arbeidet samarbeidsutvalget med dette, 
men det var ikke tilstrekkelig. 

I 1967 tok derfor UTF initiativ til å oppnevne et utvalg 
for å utrede vernespørsmål. I 1969 fikk man så et per-
manent utvalg som blant annet arrangerte kurs slik som 
labinstruktør-kurs. Det ble også tilsatt en verneleder. 

I 1976 deltok foreningen i forberedelsene med å 
implementere bestemmelsene i arbeidsmiljøvernloven. 
Dette arbeidet skulle ha en lokal forankring. Universite-
tet ble derfor inndelt i 14 hovedverneombudsområder. 
Organisasjonene fikk her et selvstendig ansvar i å sette 
opp grensene for områdene. Områdene ble igjen inndelt 
i mindre verneområder med egne valgte verneombud. 
Opplæringskomiteen utpekte folk til et underutvalg som 
skulle ta seg av opplæring og informasjon. 

På 80-tallet ville UTF at vervet som hovedverneombud 
for hele Universitetet skulle utpekes av foreningene, noe 

som da også ble resultatet. I 1995 ble ombudet 100 % 
frikjøpt.

Arbeidsmiljøvernloven foreskrev også arbeidsmiljøut-
valg. Et sentralt, (AMU) i tillegg til de lokale innenfor hvert 
verneområde, (LAMU). De er partsammensatte. AMU 
har i dag ti medlemmer, fem fra arbeidsgiver, blant andre 
universitetsdirektøren og fem fra organisasjonene. Hoved-
verneombudet, som er utpekt av organisasjonene, er ett av 
disse. Utvalget sitter i to år ad gangen. Arbeidsgiver og or-
ganisasjonene bytter på å peke ut lederen. Nåværende ut-
valg har fungert fra 1. januar i 2009 og ledes av Paratleder 
Ole Martin Nodenes. Lokalt Ledende verneombud velges 
blant de andre verneombudene i LAMU og har en koordine-
rende funksjon med noen administrasjonsoppgaver. 

I tillegg til denne vernelinjen ivaretas også Helse- Miljø 
og Sikkerhet (HMS) av administrasjonen gjennom den 
sentrale HMS-seksjonen og HMS-koordinatorer ved en 
del lokale enheter. Utover deltakelse i AMU og valg av 
hovedverneombud deltar ikke organisasjonene direkte 
i vernearbeidet. 

Brodalkomiteen – universitetsloven av 
1975
Etter press spesielt fra Foreningen for vitenskapelige 
tjenestemenn ved Universitetet (FVTU), satte universi-
tetsledelsen i 1967 ned en komité, som under ledelse 
av professor Brodal fikk til oppgave å foreta «en revisjon 
av Universitetets organisasjonsmessige oppbygging».93 
Amund Helgesen var frampå for å sikre representasjon for 
de teknisk-administrative i komiteen og vant fram. Han 
tok selv plass i komiteen, NTL fikk varaplassen.

Arbeidet dro ut i tid, så UTF og NTL ble utålmodige 
og fremmet forslag om representasjon i Universitetets 
styringsorganer, men ble avvist under henvisning til gjel-
dende lovverk. Helgesen uttrykte forståelse for at loven 
stod i veien for representasjon og ba i stedet om «møte 
og talerett». Dette ble innvilget og i 1970 fikk de teknisk-
adminstrative observatørstatus i kollegiet og i så godt 
som alle fakultetsråd og i noen fakultetsstyrer.

Helgesen ble valgt som observatør til kollegiet og 
møtte første gang januar 1971. I tillegg ble det et-
ter Brodalkomiteens anbefaling, riktignok bare som en 
prøveordning, etablert instituttråd med representanter for 
studenter og de underordnede tjenestemennene. Ifølge 
historikeren Collett ble dette presset fram av studentopp-
røret og gjort mulig av rektor Hans Vogt som var positiv til 
medbestemmelse.94 

Brodalskomiteens arbeid lå til grunn for lovendringene 
i 1975 da de teknisk-adminstrative representantene ende-
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lig fikk status som fullverdige medlemmer i kollegiet. Det 
samme gjaldt råd og styrer på fakultetene. Dette var tyve 
år etter at de vitenskapelige tjenestemenn og studentene 
oppnådde det samme. Loven ga lik stemmerett for alle 
medlemmer i organene. 

Gruppen fikk fire representanter i et utvidet Kollegium 
på hele 33 medlemmer. Størrelsen nødvendiggjorde et 
mindre arbeidsutvalg som fikk fullmakt til å avgjøre en 
rekke av sakene. De teknisk-adminstrative fikk også plass 
her. Det nye Kollegium trådte sammen første gang 21. 
januar 1977.

UTF var godt representert i årene som fulgte. Amund 
Helgesen var medlem av kollegiet fra 1977. Ti år senere 
var fortsatt et flertall av de valgte representanter for de 
ikke-vitenskapelige tjenestemennene i kollegiet og fakul-
tetsorganene, fra UTF. 

I 1979 forelå utkast til «lov om medbestemmelse 
for ansatte i offentlige virksomheter». Universitet og 
høgskoler var imidlertid unntatt, fordi de gjennom egen 
lovgivning allerede hadde tilsattrepresentasjon i styrende 
organer. Departementet antok at dette sikret de tilsatte 
like gode eller bedre rettigheter. Kollegiet var nok helt enig 
og valgte å ikke avgi høringsuttalelse.95 Dessverre mangler 
kilder til foreningens syn på dette.

Samordnet og kombinert oppgjør
I 1977 hadde STAFO en høring om tariffoppgjøret for 
1978. UTFs formann, Gunvor Sårem svarte at UTF ønsket 
samordnet kombinert oppgjør også i 1978. Samordnet 
oppgjør innebar samordning med oppgjøret i privat sek-
tor, mellom LO/NAF (Norsk Arbeidsgiverforening). Dette 
ble så kombinert med ekstra tiltak fra regjeringen mot 
inflasjon etc, de såkalte «Kleppepakkene» (etter finans-
minister Per Kleppe). Det var høy inflasjon og generell 
svekkelse i økonomien, så staten ville kunne bidra med 
skattelette og andre tiltak som kunne lette forhandlin-
gene, mente Sårem. 

Samordnet oppgjør hadde forekommet tidligere, men 
ble fra 1964 vanlig praksis. De kombinerte oppgjørene fant 
sted bare tre ganger (1976,77,78). I det siste kom partene 
ikke til enighet, og det endte med tvungen lønnsnemnd. 

Det var økonomiske nedgangstider, prisvekst på rundt 
9 % som ble møtt med full lønns- og prisstopp fra høsten 
78 og ut 79 og med devaluering i 1979. Virkemidlene 
i Kleppepakkene var ikke tilstrekkelige til å stabilisere 
økonomien, og med pris- og lønnsstoppen opphørte også 
de kombinerte oppgjørene. Partene fikk heretter mer spil-
lerom.96 Men UTF så fortsatt fordelene og ønsket så sent 
som i 1982 fortsatt samordnet kombinert oppgjør. 

Foreningens første kontor var en ombygd garderobe 
i Kjemibygningen. I 1975 ble det bedre forhold. Da 
flyttet den inn i nye lokaler i ZEB-bygget, populært kalt 
«kjøttkaka» fordi ernæringsinstituttet holdt til i byg-
ningen. I 1979 steg velstanden, foreningen flyttet inn 
i egen leilighet i kjelleren i Fysikkbygget, (bokstavelig 
talt, fordi lokalene hadde tidligere vært leilighet for 
vaktmesteren.) Plassen var høyst tiltrengt, både på 
grunn av den økende medlemsmassen og også for å gi 
rom til «husokkupanten» - forbundet LUHF. Det er her 
Parat UiO holder til i dag, men ett av rommene er avgitt 
til Akademikerne.

Kompetanseutvikling 
Organisert opplæring i form av kurs og seminarer krever 
ressurser, noe foreningen ikke hadde de første førti-femti 
årene. Opplæring av styremedlemmer og utsendinger 
til møter og av deltakere i forhandlinger, foregikk nok 
hovedsakelig etter prinsippet «learning by doing» og ved 
eksemplets makt. 

På 40-tallet organiserte STAFO kurs i blant annet 
«Møte og organisasjonsteknikk» og språk. Det fantes 
Stedstudie utvalg i regionene som organiserte kurs, hoved-
sakelig brevkurs og studieringer, men også kurssamlinger 
og seminarer. I 1968 var seks UTF-medlemmer på STAFOs 
tillitsmannskurs i Bergen. 

Organisasjonene deltok også i samarbeid med 
ledelsen i Universitetets opplæringsvirksomhet for de 
teknisk-administrative. Etter initiativ fra samarbeidsut-
valget oppnevnte kollegiet «Komiteen for videreutdan-
ning av hjelpepersonale» i januar 1965, der både Amund 
Helgesen og laborant Helge Braaten fra NTL var blant 
medlemmene.97 
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Det viktigste organet var imidlertid den fortsatt eksis-
terende opplæringskomiteen opprettet i 1963/64 som en 
underkomité av samarbeidsutvalget. Den ble etter forslag 
fra «Olsenkomiteen», permanent i 1970. Komiteen som 
gjennomgikk kvalifikasjonsbehovet hos det tekniske per-
sonalet, konkluderte med at det var behov for et opplæ-
rings- og etterutdanningsutvalg med et faglig sakkyndig 
sekretariat knyttet til UiOs sentrale administrasjon. 

I 1975 arrangerte komiteen som da het «Opplærings-
komiteen for administrative og tekniske funksjoner», 
innføringskurs i saksbehandling og startet med forbere-
delseskurs til pensjonsalderen. 

UTFs styremedlem Morten Kvisvik var leder av komite-
en i 1979, og året etter ble introduksjonskurs for nytilsatte 
obligatorisk. Komiteen som ble sammensatt av likt antall 
representanter fra ledelsen og tjenestemannsorganisasjo-
nene, har i dag 8 medlemmer. 

Innflytelse i tilsettingssaker 
I juli i 1951 meddelte professor T. Barth ved Geologisk 
museum kollegiet at han hadde tilsatt en instrumentma-
ker. Samtidig tilsatte kollegiet en gartnerassistent for tre 
år med mulighet til å få et år ekstra. Det var i praksis flere 
instanser som stod for ansettelsene. Rektor var en viktig 
aktør, men midt på 50-tallet overtok universitetssekretæ-
ren. Formelt var det imidlertid fortsatt bare kollegiet som 
hadde anledning til å tilsette.

I 1971 nedsatte kollegiet et utvalg for å få et regle-
ment for behandling av tilsettingssaker for ikke-viten-
skapelige tjenestemenn. Tjenestemannsorganisasjonene 
fikk tre av de seks representantene.98 Amund Helgesen 
var én av disse. Gjennom tariffavtalen 1972-74 hadde 
partene fastslått at tjenestemennene skulle være repre-
senterte ved innstilling og tilsetting i ledige stillinger. 
Riktignok bare «i den utstrekning gjeldende lovgivning 
ikke var til hinder for en slik ordning». I 1973 ble det derfor 
etablert et innstillingsråd på Universitetet, men bare som 
et rådgivende organ for kollegiet. Organisasjonene fikk 
én representant hver, administrasjonen to og innstillende 
myndighet én representant. Rådet behandlet alle innstil-
linger i ikke vitenskapelige stillinger inklusive vikariater 
over seks måneders varighet. 

NTL og UTF var opptatt av å bli involvert allerede ved 
utlysning. Spesielt av hensyn til sine medlemmers avan-
sementsmuligheter i konkurranse med høy utdanning hos 
eksterne søkere. Personalsjef Dolva kom i 1979 forening-
ene i møte og fikk etablert rutinen med at innstillingsrå-
det skulle få seg forelagt utlysningstekstene før utlysning. 
Det er mange eksempler på at foreningene reagerte på 

utforming av disse tekstene i løpet av 80-tallet. I dag får 
organisasjonene utlysningene direkte, gjennom e-post, 
med to dagers frist for å komme med eventuelle innsigelser.

Det kollegiale 
Foreningen var tidlig opptatt av juletrefester, først for seg 
selv, men på 60-tallet var det barnas tur. De innledet et 
årelangt samarbeid med de andre tjenestemannsorgani-
sasjonene om felles juletrefester for barn av universitets-
tilsatte. Foreningene stod for det praktiske og de tok 
regningen. 

STAFO hadde fortsatt mange tilbud. Medlemsmø-
tene inneholdt en blanding av opplysning, mat og god 
underholdning. På ett av disse underholdt den kjente 
revystjernen Einar Sissener. På 60-tallet var det blant 
annet båttur med mat, trekkspill og dans. Ekstra flott var 
et tiltak i 1966. Da chartret STAFO et fly til Amerika for 
medlemmer med nærmeste familie til en gunstig pris. Det 
gikk imidlertid litt tungt å fylle opp alle setene, hele 40 
gjenstod, så det ble utlyst en konkurranse: De fem første 
som verver 5 deltakere fikk gratis tur! 

Virksomheter med stedgrupper i 1978 
Universitetet
Institutt for Atomenergi
Norges Byggforskningsinstitutt 
Norges idrettshøgskole
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Rikshospitalet
Det norske Radiumhospital
Studentsamskipnaden ved UiO
Ullevål sykehus
Arkitekthøgskolen 
Universitetsbiblioteket
Sentralinstituttet for industriell forskning (SINTEF)

I tillegg var det enkeltstående medlemmer ved bl.a. 
Statens rettstoksikologiske institutt

Ikke bare for universitetstilsatte
Dagens Parat UiO er som navnet tilsier, en forening for 
tilsatte ved UiO. Det samme var tilfelle med 2fo UiO. Før 
2000 var foreningen mer omfattende. Allerede i 1936 
ble teknikere ved Folkehelsa, Tannlegehøiskolen og den 
nyopprettede Veterinærhøiskolen (fra 1935) oppfordret 
til å melde seg inn. Med en slik utvidelse ønsket noen å 
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endre navnet til «Universitetets - og høiskoletjenestemen-
nenes forening», men utvidelsen ble ikke gjennomført og 
UTF beholdt navnet sitt. Senere lyktes verveframstøtene. 
I 1949 meldte for eksempel seks funksjonærer ved Labo-
ratorium for patologi ved Rikshospitalet seg inn samlet. 
De forklarer innmeldelsen med at kollegene allerede er 
medlemmer. Selv har de vært medlem i Departements-
foreningen, som vi husker at fru Behrens var medlem av, 
men for å lette lønnsforhandlingene ønsket de nå alle å 
stå i UTF. 

Etter hvert ble flere medlemsgrupper «satellitter», fra 
helse-, utdannings- og forskningsinstitusjoner i distriktet, 
innlemmet i foreningen. Etter som medlemstallet på hvert 
av disse stedene økte, ble det behov for en form for lokal 
organisering og styre. I 1978 ble foreningen delt opp 
i stedgrupper. Ved enkelte institusjoner ble det etter hvert 
flere slike stedgrupper.



Ved enden av bordet Amund Helgesen til venstre og Bjørn Dalbakk til høyre. Fotograf ukjent/MUV 
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1980–2000  I eget Landsforbund 
Disse tyve årene domineres av at ideen om landsfor-
bund endelig settes ut i livet. Foreningen lykkes også 
med verving både internt på Universitetet, men også 
ellers i distriktet. Dette kulminerte med innmelding av 
en stor gruppe fra BI-stiftelsen i 1993. Medlemstallet 
nådde da et klimaks med 1600 registrerte medlemmer. 
Medbestemmelse ble endelig avtalefestet, men Uni-
versitetsledelsen er motvillig. Deler av lønnsforhand-
lingene flyttes til Universitetet som et ledd i en større 
desentraliserings prosess. Nye styringsformer innføres 
og teknologien endrer forutsetningene for mange.

Kjært barn…

Selv om Landsforbund for Universitets-, Høgskole- og 
Forsk ningspersonell (LUHF) var et faktum pr. januar 1980, 
tok UTF ikke navn etter forbundet før i 1985. Alle grunn-
organisasjonene valgte å endre samtidig til henholdsvis 
LUHF-BERGEN, LUHF-OSLO, LUHF-TRONDHEIM. Avgjørel-
sen ble tatt av forbundsstyret mai 1985.  

Forkortelsen LUHF ga kanskje ikke så god mening i seg 
selv. Derimot kunne en utnytte lyden av «LUHF», slik som 
i verveslagordet fra 1997: «Hvorfor starte dagen med 
gruff? Meld deg heller inn i LUHF.» 

Det var en del motvilje mot å forlate det innarbeidede 
UTF-navnet, men det var også vektige argumenter for 
dette i tillegg til identifiseringen med forbundet. Univer-
sitetstjenestemennenes forening var et diskriminerende 
navn både overfor kvinnene og den voksende andel av 
ikke universitetstilsatte medlemmer. 
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Landsforeningen for Universitets-, 
Høgskole- og Forskningspersonell 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble etablert 
i 1977 av STAFO og andre partipolitisk uavhengige forbund 
for å hevde seg bedre i konkurransen med LO. Dette ga 
samtidig Fellesrådet mulighet til å realisere ønsket om et 
eget forbund for universitets- og høgskolesektoren. Ideen 
var at dette forbundet skulle inngå som fullverdig medlem 
i YS-S (Stat). STAFO som med opprettelsen av YS hadde 
mistet status som hovedsammenslutning, ble vraket og 
UTF meldte seg ut. Pr. 1. januar 1980 var Landsforeningen, 
LUHF en realitet. 

LUHF ble bygget opp rundt regionale grunnorganisa-
sjoner med base på universitetene. Til sammen fire: Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø (Landbrukshøgskolen på Ås 
fulgte ikke med over fra Fellesrådet). 

LUHFs forbundskontor delte av økonomiske grunner 
kontor med foreningen på Blindern og flyttet først i 1987 
til egne lokaler i Lakkegata. Kontoret på UiO var i den før-
ste LUHF tiden altså et nav, ikke bare for UTFs egne med-
lemmer, men også for landsforbundets. UiO-foreningen 
var den største og mest toneangivende avdelingen innen 
forbundet. Spesielt i de første årene med samlokalisering, 

1978–1991 Avdelingsingeniør ved Kjemisk 
institutt Bjørn Dalbakk 
Dalbakk ble foreningens første leder da man i hans pe-
riode gikk bort fra betegnelsen «formann». Han begynte 
som 22-åring som konstruktør på Kjemisk institutt og 
møtte der Amund Helgesen. At Dalbakk ble engasjert 
i fagforeningsarbeid får vi takke Helgesen for som så 
potensialet i ham. Selv sier han at «han ble dratt inn 
i foreningen». I starten som lokal tillitsvalgt og leder for 
foreningens studieutvalg 1976–78. Dalbakk delte tiden 
mellom foreningen og instituttet inntil han ble engasjert 
på heltid av UTF fra 1. august 1984. 

Sentrale saker var kampen for å få i stand tilpasningsav-
talen til Hovedavtalen av 1980, dannelsen av LUHF og 
organisasjonsendringer i en ekspanderende forening. De-
legering var nødvendig for å få hjulene til å gå rundt i en 
forening som da talte rundt 1000 medlemmer. Leder-
jobben var ikke begrenset til tidsrommet 8:00-15:45! 

I 1991 ble han leder av forbundet (LUHF) fram til 1995 
da det ble ledig en interessant stilling som avdelingsleder 
ved Kjemisk institutt. Han søkte og fikk stillingen. Her fikk 

han brukt erfaringer fra begge sine yrkeserfaringer og 
han slapp å «ende opp som pensjonert forbundsleder».99 
Dalbakk fortsatte å ta oppgaver for foreningen. Som 
pensjonist er han fortsatt aktiv, blant annet som medlem 
av redaksjonskomiteen for dette skriftet. Han var også 
med i valgkomiteen fram til 2006.

og med flere tidligere UTF-ledere i forbundsledelsen, 
var det nok mange i de øvrige foreningene som mistenkte 
samrøre. Ifølge Sarnes var det derfor et ønske fra de øv-
rige foreningene om å holde forbundet unna LUHF-OSLO. 
Det var en hard og følelsesladet debatt da flyttesaken ble 
behandlet på forbundets årsmøte i 1986.

Ikke bare for universitetstilsatte 

I 1983 var styret i UTF bekymret for at foreningens orga-
nisasjon var blitt for uoversiktelig for det vanlige medlem. 
I 1984 bestod foreningen av totalt 29 lokale stedgrupper, 
inklusive de på Universitetet. Et utvalg undersøkte saken 
og fant at den geografiske spredningen var for stor og 
skapte problemer. 

Det var derfor nødvendig å omorganisere. Stedgrup-
pene ble samlet i fem avdelinger etter sine respektive 
organisasjonsområder (dvs. hvilken motpart/arbeidsgiver 
de hadde; stat, kommune eller privat). Avdelingene fikk 
indre selvstyre og medlemmene hadde nå kortere vei opp 
i systemet og var også samorganisert med dem som de 
hadde mest til felles med. Organisasjonen ble også justert 
i 1993 (se tabell s 42) 
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Organisasjonsområder Avdelinger 1985 Avdelinger 1993 

Universiteter og vitenskapelige 
høgskoler, distriktshøgskoler og 
helsefaghøgskoler

AVD I
-  Universitetet i Oslo 
-  Norges idrettshøgskole
-  Arkitekthøgskolen 
-  Nordisk institutt for odontologisk 

 materialprøving 
-  Norges Sykepleie høgskole

AVD I
-  Universitetet i Oslo
-  Norges idrettshøgskole
-  Arkitekthøgskolen
-  Nordisk institutt for odontologisk  materialprøving 
-  Statens arbeidsmiljøinstitutter
-  Dessuten de direkte medlemmer og andre grupper 

som hører inn under KUF (dep.)

Universitetssykehus AVD II
-  Radiumhospitalet
-  Rikshospitalet
-  Statens rettstoksikologiske institutt
-  Kreftregisteret
-  Laboratorium for patologi AS

AVD IIa
-  Radium hospitalet
-  Kreft registeret
-  Laboratorium for 

patologi AS

AVD IIb
-  Rikshospitalet
-  Voksentoppen 
-  Statens rettstoksikologiske 

institutt 

Forskningsinstitusjoner AVD III
-  Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
-  Transportøkonomisk institutt 
-  Institutt for energiteknikk (IFE) 
-  Norges Byggforskningsinstitutt 
-  Sentralinstituttet for industriell forskning 

(SI)

AVD III
-  Norges forskningsråd 
-  Norges Byggforskningsinstitutt
-  Norsk institutt for vannforskning
-  Institutt for energiteknikk 
-  Norsk institutt for luftforskning
-  Papirforskningsinstituttet
-  Transportøkonomisk institutt
-  Sentralinstituttet for industriell forskning (SI)

Studentsamskipnad AVD IV
-  Studentsamskipnaden 

AVD IV
-  Studentsamskipnaden
- Universitetsforlaget

Fylkeskommunale  instanser/  
Andre  instanser

AVD V
-  Arbeidsforskningsinstituttene (senere 

Statens arbeidsmiljø institutt)
-  Enkeltstående medlemmer

AVD V
Bedriftsøkonomisk institutt  
(BI stiftelsen)

Foreningens organisasjon i 1985 og 1993 (med forbehold om at tabellen ikke er fullstendig)

Alle avdelinger fikk eget styre med ansvar for den dag-
lige driften. Et hovedstyre i LUHF-OSLO ble dannet av 
representanter fra avdelingene i henhold til deres med-
lemstall.100 Sekretariatet på kontoret i Fysikkbygningen 
administrerte alle avdelingene og ble i 1993 utvidet med 
en stilling som informasjonssekretær som primært skulle 
arbeide for stedgruppene utenfor Universitetet.

Hovedstyrets møtevirksomhet skulle begrenses og kun 
konsentreres om generelle ting. Det fungerte ikke alltid etter 
planen, møtene kunne vare i flere timer. Dette til tross for 

at det var et arbeidsutvalg som skulle ta seg av de løpende 
sakene. 

I 1998 ble enda en ny organisasjonsmodell satt ut 
i livet. Endringene betegnes som udramatiske. Hovedend-
ringen var en enda sterkere desentralisering for å møte 
utfordringene med lokale lønnsforhandlinger. De tidligere 
avdelingene ble oppløst, hver av virksomhetene skulle nå 
ha sine egne styrer og holde egne årsmøter. Samtidig, ble 
det opprettet et representantskap som foreningens høyeste 
organ. De 49 representantene ble valgt av virksomhetenes 
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årsmøter. Dessuten skulle to rådgivende organer opprettes: 
ett for universitets- og høyskolesektoren og ett for helsesek-
toren. Hovedstyret ble valgt av representantskapet. 

Denne nye organiseringen fikk ikke lang levetid. Fra år 
2000 bestod foreningen, i og med fusjonen som resulterte 
i dannelsen av 2fo, bare av universitetstilsatte. Siden den 
gang har det ikke vært store organisasjonsmessige endrin-
ger på lokalt nivå. 

De midlertidig tilsatte
En YS undersøkelse foretatt i 1993 viste at to av tre mid-
lertidig tilsatte ønsket fast tilsetting. 101 

Selv om arbeidsmiljøloven sterkt begrenset adgang 
til midlertidig tilsetting, var dette fortsatt et problem ved 
Universitetet ved inngangen til 1980-årene. UTF måtte 
også hanskes med problemet i privat og kommunal 
sektor. LUHF nedsatte et utvalg i 1981 for å undersøke de 
«Ekstraordinært sysselsattes vilkår». Ved Universitetet var 
et sentralt spørsmål hvem som hadde arbeidsgiveransvar 
for dem som drev oppdragsvirksomhet. De var vel i praksis 
eksternt lønnet? 

Noen lyspunkter fantes. I 1980 forelå «Avtale om 
midlertidige tilsettingsforhold i forskningssektoren» som 
skulle gi såkalt overgangsstatus for en håndfull UTF-med-
lemmer i denne sektoren. De hadde da gått på midlerti-
dige kontrakter i opp til ni år. 

Med tjenestemannsloven av 1983 ble fireårsregelen 
innført. Etter fire års sammenhengende tilsetting fikk de 
midlertidige samme oppsigelsesvern som de faste. Med 
lovene på plass har arbeidet bestått i å forhindre kreative 
løsninger for å omgå bestemmelsene. En fortsatt aktuell 
sak er striden om personalreglementet.

Personalreglementet, brudd 
i forhandlingene 1990 og i 2008 
Ifølge tjenestemannsloven skal det fastsettes reglement 
for hvordan innstilling og tilsetting av tjenestemenn skal 
organiseres. Ved Universitetet trådte Personalreglementet 
i kraft for første gang i 1991. Reglementet er en særavtale 
som skal forhandles fram av partene. Forhandlingene var 
vanskelige og LUHF og NTL brøt. Riksmeklingsmannen ble 
koblet inn, Dalbakk tok personlig kontakt med daværende 
Riksmeklingsmann Reidar Webster, og forlik ble inngått 
26. juni 1990. 

De to organisasjonene godtok ikke nærmeste tjeneste-
myndighet som innstillingsmyndighet og krevde i stedet 
et partssammensatt innstillingsråd og vant fram med 
dette. 

Tilsettelsesprosedyre for midlertidige tilsettinger var 
det andre stridsspørsmålet. Som hovedregel skal alle 
tilbys fast stilling. Staten ønsket å fjerne unødvendig 
bruk av midlertidige tilsettinger, men innså at det var et 
behov for å gjøre unntak spesielt innen universitets- og 
høgskolesektoren. Tjenestemannsloven gir arbeidsgiver 
rett til å tilsette uten kunngjøring for ansettelser av inntil 
6 måneders varighet. I tillegg åpner også loven for at 
det i de lokale reglementene kan avtales en utvidelse av 
ordningen for ansettelser opp til 1 års varighet. Universi-
tetsledelsen ønsket å benytte seg av denne muligheten, 
og organisasjonene gikk i 1990 svært motstrebende med 
på dette punktet i personalreglementet. De var redd for 
utgliding. Forliket innebar at tilsettingsrådet skulle ta stil-
ling i hvert enkelt tilfelle.

Reglementet ble innarbeidet, men da det skulle revi-
deres i 2008, sa organisasjonene stopp. Erfaringene viste 
at alle tilsettinger under 1 års varighet ble foretatt uten 
kunngjøring. Forutsetningen for ettergivenheten i 1990 
var at dette skulle være unntaket. Organisasjonene mener 
at praksisen undergraver prinsippet om at den best kvalifi-
serte skal tilsettes. 

Det har også vist seg at disse stillingene ofte ikke er 
av midlertidig karakter. Ved å rekruttere utenfor offent-
ligheten skapes uheldige konkurransefortrinn og med-
bestemmelsesretten krenkes. Praksisen står også i veien 
for mer utstrakt bruk av allerede tilsatte som ønsker nye 
ut fordringer. Bruddet som også skyldtes andre forhold, 
blant annet hvorvidt fireårsregelen skal inkludere stipen-
diatperioden, er foreløpig siste nytt i saken. Partene har 
i november 2009 ennå ikke funnet en løsning. 

De faste innstillingsrådene ble forlatt. De var for res-
surskrevende. I 1995 hadde LUHF-OSLO over 50 represen-
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tanter i de forskjellige innstillings- og tilsettingsrådene på 
Universitetet. I stedet kom de «flytende» innstillingsråd, 
opprettet for hver stillingsutlysning med to representanter 
fra arbeidsgiver, herav leder for rådet, og én fra organisa-
sjonene. Personalkonsulent kan da enten være med som 
arbeidsgivers representant eller delta i egenskap av rådets 
sekretær men uten stemmerett. 

Tilsettingsrådene er faste og ligger på fakultetsnivå. 
Sentraladministrasjonen har ett råd for alle avdelingene 
der. Museene har etter at de ble selvstendige i 1999, 
hatt et felles tilsettingsråd. Rådene har åtte medlemmer. 
Parat UiO har arrangert flere seminarer for sine represen-
tanter i disse rådene.

Likestilling? 
Først på 1970- og 80-tallet, da kvinnesaken var på det 
mest aktuelle, ble likestilling et tema for foreningen. I 
1979 brukes kvinnesak som argument i forbindelse med 
revisjon av stillingsstruktur for de kontortilsatte. Et brev 
til kollegiet i denne forbindelse sendes da også i kopi til 
«Allkvinnemøtet» ved Universitetet. 

I 1980 opprettet LUHF et likestillingsutvalg. Likestil-
lingsspørsmål fikk utover 80-tallet en fast spalte i LUHF-
bladet der en jurist fra YS besvarte spørsmål fra leserne. 
UTF på sin side arrangerte temamøter med titler som 
«Kvinner - Motivasjon». Budskapet var at kvinner skulle 
utgjøre en større del av arbeidslivet, ta utdanning og tørre 
å konkurrere. UTF styremedlem Morten Kvisvik tok i 1983 
kontakt med departementet (FAD) for å sikre UiO en plass 
i et lederutviklingsprogram for kvinner i staten, dessverre 
resultatløst. 

I 1985 erstattet det kjønnsnøytrale «leder» formanns-
tittelen. Da hadde allerede én kvinne blitt titulert som 
formann. I 1976 fikk nemlig foreningen sin første av de to 
kvinnelige ledere hittil: Gunvor Sårem. Foreningens kvinner 
har hatt flere sentrale verv ved Universitetet blant annet 
i kollegiet. Her kan nevnes Elisabet Maltby og Lita Scheen 
som satt som representanter for de teknisk-administrative 
i henholdsvis 9 og 7 år på 80- og 90-tallet. 

Kampen om den første 
tilpasningsavtalen, «særavtalen»
Hovedavtalen av 1980 del 2, om medbestemmelse, ga økt 
forhandlings- og drøftingsrett for statens tjenestemenn. 
Dette var noe nytt i forhold til tidligere avtaler.102 

Staten og hovedorganisasjonene som forhandlet fram 
avtalen ville at den skulle praktiseres slik at den formet 
seg som en naturlig videreføring av den medbestemmel-
sesrett som allerede var innført gjennom tjenestemanns-
loven, tjenestetvistloven og arbeidsmiljøvernloven.

Avtalen ga overordnede prinsipper, og forutsatte at det 
skulle inngås lokale særavtaler (kalt tilpasningsavtaler) 
med utgangspunkt i Hovedavtalen. For UTF som så dette 
som en «videreutvikling av demokratiet», innebar det 
forhandlinger med en rekke arbeidsgivere der de hadde 
medlemmer. 

Universitetet viste seg her å være den vanskeligste. 
Ledelsen var svært skeptisk til utvidelse av medbestem-
melsesretten. UiO ville ikke gå inn på en avtale som kunne 
frata de styrende organer den posisjon de hadde etter 
Universitetets egen lov. 

Første forhandlingsdag var i januar 1981. UTF og 
NTL hadde på forhånd i fellesskap skrevet et utkast til 
tilpasningsavtale. Møtet utviklet seg ikke slik som orga-
nisasjonene ønsket seg. Universitetsledelsen var uenig 
i for eningenes definisjon av hvilke saksområder som 
avtalen skulle omfatte. Gunvor Sårem fikk protokollført en 
protest mot ledelsens snevre tolkning. Den holdt på sitt, 
og i februar så ikke organisasjonene noen annen løsning 
enn å bryte forhandlingene. 

På årsmøtet denne våren fikk medlemmene leder 
Dalbakks mening om saken. Hovedavtalen inneholdt mini-
mumsbestemmelser og skulle ikke begrenses av lokale av-
taler!  UTF var altså svært lite glade for at de universitets-
tilsatte skulle diskrimineres i forhold til øvrige statstilsatte. 
Foreningen mente det var fullt mulig innenfor rammen av 
Hovedavtalen å finne fram til en avtale som ivaretok både 
UiOs autonomi (selvstyre) og tjenestemannsorganisa-
sjonenes medbestemmelse. 
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Til slutt måtte departementet trå til for å få avtalen 
i havn. Dette skjedde i mars 1982, og departementet 
gav foreningene medhold. Kollegiet behandlet saken 
23. april, og den 26. april ble avtalen godkjent av partene. 
Etter forslag fra UTF ble den sendt ut til alle tilsatte ved 
Universitetet. 

Internavis 
I forhandlingene om tilpasningsavtalen, reiste UTF 
krav om en avis, et «internt info-organ for Universitetet 
i Oslo» for at UiO skulle kunne imøtekomme informa-
sjonsplikten som lå i avtalen. Dette ble ikke realisert. 
I stedet fikk organisasjonene slippe til i det eksisterende 
organet «Nytt fra Universitetet» med «stoff i tilknytning 
til særavtalen o.l.». Dette organet hadde eksistert siden 
1963 da Kontoret for opplysningsarbeid (Informasjons-
avdelingens forløper) ble opprettet og var ment som 
ledelsens meddelelsesblad, ikke et debattforum. Var 
foreningenes inntreden her det første skritt mot dagens 
frie presse ved Universitetet? 

Medbestemmelse i praksis
Foreningen var utålmodig og påklagde sommel og uvilje 
til å innarbeide avtaleverket. I 1985 var de misfornøyd 
med uregelmessige møter og stadige utsettelser i Sekre-
tariatet for hovedavtaleverket (SFH). Dette var det organ 
som skulle bistå styringsgruppen i å sette tilpasningsavta-
len «særavtalen» ut i livet. 

I 1987 var Dalbakk skuffet over universitetsledelsens 
manglende vilje til samarbeid. Han påpekte overfor leder 
av kollegiets personalkomité, at samarbeidet var avtale-
festet og nødvendig for å løse problemene.103 

Etter at samarbeidsutvalget var nedlagt var det 
behov for en ny møteplass mellom ledelse og organisa-
sjonene, og i 1988 ble det dekket gjennom regelmessige 
uformelle formannsmøter mellom rektor og lederne 
i tjenestemannsorganisasjonene. Her var det ingen dags-
orden eller referater. Foreningens styre var godt fornøyd 
med ordningen siden det ga en anledning til å snakke 
sammen før kollegiemøtene. I 1989 var det også lignende 
møter med universitetsdirektøren og staben.

I 1989 kom den nye felles universitetsloven som søkte å 
bringe universitet på linje med «den nye staten».104  Dalbakk 
var bekymret for konsekvensene av loven.105 Det nye 
styringssystemet, som innebar at enhetene skulle ha mer 
selvstendighet blant annet ved tilsettinger, innebar etter 
hans mening en klar svekkelse av organisasjonenes med-

bestemmelse. Det var krevende å lære opp alle tillitsvalgte 
som trengtes for å bemanne alle innstillings- og tilsettings-
råd. Samtidig ville det kreve representasjon i forbindelse 
med informasjon, drøftinger og forhandlinger på minst 
12 steder ved UiO. 

Omstillingsprosesser
Nedlegging, omorganisering eller andre betydelige end-
ringer på arbeidsplassen berører medlemmene. Følgene 
kan være alt fra krav om tilpasning til nye rutiner, til om-
plassering. Det er da foreningens oppgave å sørge for at 
arbeidsgiver følger gjeldende lover, forskrifter og avtaler, 
og at dette skjer i samarbeid med foreningene i henhold 
til lov og avtaleverk. 

På 1980-tallet forsvant en del funksjoner på Universi-
tetet i Oslo, blant annet de lokale hustrykkeriene. Betjente 
garderober sang også på siste verset. I 1982 ble garde-
roben i Biologibygget ubetjent. Avvikling av garderoben 
i Handelens hus og omplassering av de tilsatte der fore-
gikk uten UTFs medvirkning, noe UTF klagde på. 

De tilsatte ved sentralbordet på Blindern ba i 1981 
foreningene om hjelp til å bedre sin arbeidstidsordning. 
UTF og NTL protesterte også mot at sentralbordet skulle 
plasseres i kjelleren på Administrasjonsbygget. De øvrige 
og mindre sentralbordene (Sentrum, Tøyen og Geitmyrs-
veien) hadde dessuten problemer med arbeidsmiljøet. 

Innføring av data
Datateknologiens inntog ved Universitetet var en kre-
vende sak som opptok foreningen mye. Allerede før den 
første store regnemaskinen var installert i 1967, begynte 
ledelsen ved Universitetet å planlegge hvordan teknolo-
gien kunne utnyttes. Det skulle opprettes én datafil for 
personal, én for alle stillinger og én for lønn. Dette ville 
til sammen gi bedre informasjonsgrunnlag for budsjett-
behandling og ressursfordeling og være et nyttig verktøy 
i lønnsforhandlingene, mente de i 1966.106 

Universitetsledelsen så altså tidlig at de med dette nye 
verktøyet ville kunne kutte stillinger på kontorsiden. Det 
tok atskillig lengre tid. I mars 1980 ba foreningen et data-
kyndig medlem om å vurdere de forskjellige datasystemer 
som Universitetet vurderte å ta i bruk. Han ble senere en 
del av en EDB instruktørgruppe som Universitetet sendte 
til Sverige for å lære av erfaringer der. 

Så lenge datamaskinene ble håndtert av spesialister 
var det ingen omstillingsproblemer, men da Universitetet 
på 80-tallet ville gå over fra skrivemaskiner til EDB-basert 
tekstbehandling i administrasjonsbygget, ble dette en stor 
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sak for fagforeningene. Det var stor uro blant de tilsatte 
som dels var redde for å ikke mestre det nye verktøyet og 
dels ble skremt av ledelsens optimistiske tro på at EDB 
ville gi rasjonaliseringsgevinst slik at det kunne bli aktuelt 
med oppsigelser. 

I 1980 klaget UTF og NTL over manglende oppfyllelse 
av ledelsens informasjonsplikt i henhold til «Rammeavtale 
om datamaskinbaserte systemer m.v.» inngått i 1975. 
UiOs ledelse fant kravene for omfattende og forsøkte 
å unndra seg. Organisasjonene krevde drøftinger. Først 
i 1987 lyktes det partene å bli enige om særavtalen som 
i henhold til Hovedavtalens del fem «skal regulere innfø-
ring, endring og bruk av datateknologi». Det samme året 
ble det installert mange nye systemer: økonomi, lønns- og 
personaldatasystem. I tillegg var «Moderne kontorau-
tomasjonsprodukter» til bruk for elektronisk arkivføring 
i henhold til Noark standard, satt i bestilling hos Norsk 
Data AS.107 

Universitetstekniker
Som vi har sett, lyktes det foreningen å gi preparanter, 
laboranter og instrumentmakere bedre avansementsmu-
ligheter på begynnelsen av 1950-tallet. Universitetets 
fagarbeidere hadde for lav lønn og dårlige muligheter 
til å bruke sin spesialkompetanse andre steder enn ved 
UiO. Allerede på 40-tallet ble slike argumenter framført 
i lønnsforhandlingene. Det gjaldt å få flest mulig av disse 
gruppene over på et «eget spor» i stillingsstrukturen slik 
at de ikke forsvant i mengden. Opprettelse av stillinger 
i særklasse var ett skritt i denne retning. 

Det var allikevel ikke nok. På 60-tallet ble det argu-
mentert med at konkurransen om kvalifisert arbeidskraft 
fra industrien tilsa at instrumentmakere skulle løftes 
lønnsmessig. I 1980 foreslo LUHF en egen lønnsstige for 
spesialutdannede preparanter ved museene på Tøyen 
(nåværende Naturhistorisk museum).

Hele sektoren slet med samme problem, så i 1981 krev-
de LUHF innført en helt ny teknikerstilling for hele univer-
sitets- og høgskolesektoren. Hovedsammenslutningene og 
staten ble 11. juni 1982 enige om innføring av stillinger 
som universitetstekniker og ledende universitetstekniker. 
Tidligere leder Amund Helgesen stod for forhandlingene 
med departementet på fullmakt fra YS-Stat. Neste skritt, 
egen lønnsplan for stillingene, ble gjennomført i 1983 
etter krav fra LUHF. Stillingsbetegnelsen ble i 1987 endret 
til forskningstekniker og ledende forskningstekniker, be-
tegnelser som også er i bruk i dag.

Stillingsstruktur i kontorsektoren 
UTF fikk i 1979 gjennomslag for å gjenoppta arbeidet 
til kontorstillingskomiteen på begynnelse av 1970-tallet. 
Det var da 400 organiserte stillingshjemler i kontor- og 
saksbehandlersektoren. UTF ved Elisabet Maltby dan-
net sammen med Forening av administrative ledere ved 
universiteter og høgskoler (FALUH) og NTL en komité. 
Mandatet var å se hva som kunne gjøres for å bringe 
antall kontorstillinger på de forskjellige stillingsnivåer 
i samsvar med de arbeidsoppgaver som de skulle løse. 
Stillingsinnehaverne skulle også sikres tilfredsstillende ar-
beids- og avansementsvilkår. Arbeidet var ferdig i 1983 og 
ble behandlet av kollegiets arbeidsutvalg som sa seg enig 
i å arbeide for følgende ideelle fordeling av stillingene: 

20 % Førstesekretærer 
40 % Administrasjonssekretærer 
20 % Førstekontorfullmektig 
20 % Kontorfullmektig-/kontorassistenter 

Komiteen utarbeidet stillingsbeskrivelser som klart og 
presist omtalte hvilke krav som skulle settes til stillin-
gene. Målet skulle nås gjennom begge veier til opprykk; 
forhandlings- og/eller budsjettveien. Organisasjonene 
holdt fast på og fikk også medhold i at; «så snart som 
mulig bør kontor- og administrative stillinger strukturmes-
sig behandles sammen». Dette var varslet allerede ved 
forrige revidering i 1973. Administrative stillinger er de da 
omtalte saksbehandlerstillingene. 

Underveis hadde LUHF samtaler med departementet 
om hvordan resultatet av denne og andre utredninger 
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av stillingsstruktur for de ikke-vitenskapelige tjeneste-
mennene skulle utnyttes. Fakultetene var nemlig også 
i gang med å utrede stillingsstrukturene, og foreningens 
hovedstyre bestemte seg for å sette ned et internt utvalg 
for å vurdere resultatet og legge plan for hvordan målene 
best kunne nåes. Alle muligheter måtte tas i bruk for å 
få bedret stillingsstrukturen; innflytelse på Universitetets 

budsjett, justerings-normeringskrav inklusive VB krav 
samt innspill til hovedtariffoppgjøret.

Kompetanseutvikling 
LUHF satset mye på organisert opplæring, både på 
forbunds- og foreningsnivå. Forbundet hadde ferdige 
«pakker» med flere trinns fagpolitisk utdanning, og i 1988 
kunne tillitsvalgte velge blant ulike kurs i forbundets 
kurskatalog. På slutten av nittitallet samarbeidet lokal-
foreningene LUHF-OSLO og LUHF-Bergen om å utvikle og 
holde kurs. I 1987 opprettet LUHF-Oslo et utdannelses-
fond som medlemmer som ønsket å ta arbeidsrelevant 
videreutdannelse, kunne søke støtte fra. 

På Universitetet oppnådde en i 1980 ikke enighet om 
nye retningslinjer på de punkter som gjaldt organiseringen 
av «Opplæringskomiteen for administrative og tekniske 
funksjoner», bl.a. av hvem som skulle lede komiteen og 
inneha dets sekretariat. Foreningene krevde derfor drøft-
inger med ledelsen, og nye retningslinjer ble vedtatt 1. mai 
1981. Mandatet ble da fastsatt til: ansvar for personalopp-
læring av administrativt og teknisk personale (samt opplæ-
ring i det administrative felt for vitenskapelig personale). 

1991–1995  Avdelingsingeniør, Biologisk institutt, Frank Sarnes109

Frank Sarnes var 25 år da han startet sin karriere ved Universitetet som laborant ved 
Institutt for medisinsk genetikk. Sarnes var som de fleste der, midlertidig tilsatt. I fire år 
var han avhengig av å få forlengelse hver tredje måned. 

Han meldte seg inn i UTF i 1977, det var her flertallet av kollegene hans stod. Verkstedleder 
Eriksen ved instituttet var aktivt med, men Sarnes nøyde seg med å stille på årsmøter de 
første årene. Midt på 80-tallet begynte han på Biologisk institutt. Her ble han kollega med 
Ingrid Helgesen, kona til Amund og ble da kjent med både ham og Dalbakk. I 1989 ble 
han valgt inn i styret i avdeling I der han senere ble leder, og da Dalbakk ble forbundsleder 
i LUHF i 1991 falt valget på Sarnes som etterfølger. Som han selv sier det: Amund anbefalte 
ham fordi «han trodde han kunne dirigere meg litt». Sarnes var ikke redd for å ha den gamle 
høvdingen Helgesen som nestleder selv om noen synes han hadde grunn til det. 

De to viktigste og samtidig mest krevende oppgavene i Sarnes’ periode som foreningens leder, var Effektiviserings-
prosjektet og innføringen av de lokale lønnsforhandlinger. 

I 1995 overtok han etter Dalbakk som forbundsleder i LUHF. Det var derfor Sarnes som ledet LUHF i fusjons-
forhandlingene som førte til 2fo. Han ledet interimsstyret og ble også leder i det nye forbundet. Det var også Sarnes som 
førte 2fo inn i fusjonen som ble til Parat. 

Etter noen år i Parats administrasjon kom han tilbake til Universitetet, nærmere bestemt i administrasjonen på Det Ma-
tematisk Naturvitenskapelige fakultet. Først som prosjektleder på prosjektet MATNAT 21 og deretter leder for fakultetets 
personalseksjon. 
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Virksomhetsstyring
Statens budsjettreform i 1986 innebar en delegering av 
ressursdisponering og økonomistyring ned til fakultetene. 
Lønn og driftsutgifter ble ikke lenger skilt. Fakultetene 
kunne altså selv bestemme om de skulle bruke pengene 
på faste stillinger, vikarer, timelærere eller utstyr. Hjemlene 
mistet derfor sin betydning, og i 1992 var begrepet «or-
ganiserte stillinger» helt fjernet fra universitetsbudsjettet. 
Hjemmelsystemet var lite fleksibelt mente universitetene 
og høgskolene, som i flere år søkte om å få fjernet dem.

LUHFs leder Dalbakk, var ikke enig. Hjemlene represen-
terte en trygghet i arbeidsforholdet, og han stilte seg helt 
uforstående til at hjemmelssystemet skulle være uforenlig 
med fleksibilitet. Forbundet var heller ikke begeistret for at 
dialogen om spørsmålet hadde foregått mellom ledelse 
og departement uten organisasjonenes viten.108 

Universitetet brukte mye energi på organisasjonen 
etter reformen. Med økt ansvar og derved arbeidsbyrde 
på fakultetene, måtte grensene mellom fakultetsadmi-
nistrasjon, sentraladministrasjon og de sentralt valgte 
organer trekkes opp pånytt. Resultatet av denne utred-
ningen, innebar en styrking av det sentrale nivået i saker 
av overordnet eller prinsipiell karakter, som planlegging, 
strategiske beslutninger samt Universitetets budsjett. De 
operative enheter, altså fakultetene, skulle på sin side ha 
det fulle ansvar for virksomhetene innen rammen gitt av 
kollegiet. 

Innføring av lokale forhandlinger

Hovedtariffoppgjøret i 1988 resulterte blant annet i ned-
setting av et partsammensatt utvalg for å arbeide fram 
et nytt lønnssystem i staten. Statens lønnskomité kunne 
i desember 1990 presentere resultatet. 

Det ble også avtalt at virksomhetene skulle ha en lokal 
lønnspolitikk og at det kunne avholdes lokale lønnsfor-
handlinger på virksomhetsnivå. Dette ble iverksatt f.o.m. 
1. oktober 1991 i alle virksomheter som hadde en godt 
nok utbygget personal- og økonomiavdeling. Potten skulle 
avsettes gjennom hovedtariffoppgjøret. Riktignok var ikke 
pottene overveldende store i de første oppgjørene, i 1992 
utgjorde de 0,1 % av lønnsmassen.110 Vi er nå framme ved 
dagens system med 2.3.3 som erstattet VA kravene og 
2.3.4 som erstattet VB krav.

Høsten og vinteren 1991 ble forhandlinger i henhold 
til 2.3.3 ført for første gang ved Universitetet i Oslo. For-
bundet (LUHF) var kritisk til gjennomføringen og hadde 
på forhånd forgjeves krevet drøftinger for å sikre «en felles 

oppfatning av lokal lønnspolitikk» hos begge parter.111 Det 
ble reagert på manglende personalplaner og stillingsvur-
deringer. Prosedyrene for forhandlingene var heller ikke på 
plass.112 

LUHF-OSLO mente at arbeidsgiver var for fokusert på 
opprykk av de vitenskapelige, spesielt professorene. Året 
etter, i 1992-oppgjøret, var sinnet over denne politikken 
sterkere uttalt: «Arbeidsgiversiden representert ved perso-
naldirektøren kjører et ensidig spill i nesegrus beundring 
for professorgruppen.» Foreningen gikk nesten til brudd på 
grunn av Universitetets holdning.113 

Bruddet kom først året etter. I 1993-oppgjøret var 
foreningenes tålmodighet oppbrukt. Da de lokale nor-
meringsforhandlingene tok til i desember, gjenstod det 
0,4 % igjen i potten fra hovedtariffoppgjøret. Man visste 
på forhånd at forhandlingene ville bli harde, og foren-
ingen forberedte seg ved å oppnevne forhandlingsutvalg 
representert med alle stillingskategorier. I desember 1993 
hevdet styret i LUHF-OSLO at 75-80 % av potten måtte gå 
til de teknisk-administrativt tilsatte.

LUHF-OSLO og NTL fremmet saken for Statens lønns-
utvalg. Frank Sarnes forklarer: De lokale tillitsvalgte var 
uvant med å ha ansvaret for forhandlingene alene. På den 
ene siden var medlemmene med svært høye, ja nærmest 
urealistiske forventninger, på den andre siden Universite-
tets fastholdelse av styringsretten. NTL og LUHF ønsket å 
sikre størst del av potten og brøt på grunn av misforholdet 
mellom teknisk-administrative og de vitenskapelige. De 
hevdet prinsippet om pro rata fordeling, altså at pot-
ten fordeles ut fra andel av lønnsmassen. Universitets-
ledelsen avviste under henvisning til styringsretten, og 
at forutsetningen for lokale forhandlinger var at det kun 
ble forhandlet på individnivå. YS-S var enig med LUHF 
i saken, noe som viste seg å være rettslig feil: Statens 
lønnsutvalg hadde ikke mandat til å avgjøre spørsmålet. 
LUHF-OSLO konkluderte med at det da ikke fungerte som 
ankeapparat/ «overdommer» og at det «gjenstår å få 
etablert et tvisteløsningsapparat». Uten en slik instans 
kan organisasjonene ikke forhandle på fritt grunnlag, sa 
Sarnes i LUHF-nytt desember 1994. «Vi er bundet opp til 
å forhandle på arbeidsgivers premisser» – «tidligere ble 
en slik framgangsmåte kalt drøftinger.» Dette var ikke 
tilfredsstillende, men foreningen fikk i det minste rygg-
dekning overfor utålmodige medlemmer som ikke alltid 
godtok at man kapitulerte for ledelsen. 

Noen lyspunkter var det allikevel i 1994, resultatet ble 
til slutt akseptabelt. Foreningsstyret gratulerte seg selv 
og mente at universitetsledelsen nå fikk økt respekt for 
foreningen som følge av oppgjøret.114  
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Løsemiddelskade
I 1992 tapte Universitetet en rettssak mot et LUHF-
medlem som etter års arbeid med formalin hadde blitt 
alvorlig syk. Legen konstaterte løsemiddelskade. LUHF 
hevdet at vedkommende hadde rett til erstatning, noe 
Universitetet avviste til tross for at Rikstrygdeverket 
godkjente skaden som berettiget til erstatning. LUHF 
engasjerte advokat og vant fram. Dette var den første 
løsemiddelskadesak i statlig sektor.115 

1995–2000 Konsulent 
ved Teknisk avdeling, 
Lars Riddervold 116 

Riddervold begynte som 
betjent på budsentralen 21 
år gammel. Her stod NTL 
sterkt, og Riddervold meldte 
seg inn der og ble etter hvert 
også tillitsvalgt. På et til-
litsvalgsmøte midt på 80-tal-
let forstod han imidlertid at 
dette ikke var foreningen for 
ham og skiftet over til UTF/
LUHF. NTL var etter hans 
mening for radikal.

Etter en periode ved studentkontoret ble han kontor-
leder på Teknisk avdeling. Før han ble foreningsleder 
innehadde han mange roller i LUHF-OSLO: sekretær, 
kasserer og nestleder både i avdeling I og i Hovedstyret. 
Han var også verne- og hovedverneombud på slut-
ten av 80-tallet. Han var som alle topper i foreningen 
også engasjert på forbundsnivå både i styre og diverse 
utvalg, blant annet i organisasjonsutvalget. Fusjonen 
som resulterte i 2fo i 2000, hadde tatt flere års planleg-
ging og krevde også sitt eget utvalg: Fusjonsutvalget 
der Riddervold, som leder for LUHF-OSLO deltok de siste 
årene. Ellers var Riddervold engasjert i kursvirksomhe-
ten i forbundet og hadde et utstrakt samarbeid  med 
Thelma Kraft, leder av LUHF-Bergen. 

I 2000 følte han tiden moden til å gi roret til en annen. 
I dag er han personalleder på Teknisk avdeling og uten 
formelle verv i foreningen. Han var medlem av valgko-
miteen fram til årsmøtet 2009. 

Riddervold var også medlem av kollegierådet for perio-
den 97–99.

Effektiviseringsprosjektet (EFP) 
Unni Bingen forteller om Effektiviseringsprosjektet i LUHF-
OSLO nr. 1-97. Det ble igangsatt for å se nærmere på 
ressursutnyttelsen av de teknisk-adminstrativt tilsatte. 
Den ble nok ansett som lav, for hensikten var å effektivi-
sere «gjennom intern ressursallokering fra t/a til forsk-
ningsvirksomhet». Presset på forskerne hadde økt de siste 
10 årene. Fra å ha 15 studenter i 1987 måtte de i 1997 
i gjennomsnitt ta seg av 24 studenter hver. Samtidig økte 
antall administrative årsverk. Lars Riddervold utdyper 
dette:117 Rundt 94/95 mente universitetsdirektør Saglie at 
300 årsverk innen det teknisk-adminstrative feltet måtte 
kuttes. Det var dermed duket for en svært smertefull 
prosess. Leder Frank Sarnes så behovet for å inngå et tett 
samarbeid med universitetsdirektøren. Saglie hadde et 
press på seg for å spare penger, men for Sarnes var ikke 
oppsigelser veien å gå. Riktignok så også han behovet for 
effektivisering, men mente at dette kunne gjennomføres 
med mindre drastiske metoder. Han foreslo noen konkrete 
omstillingstiltak: Enheter som kunne slåes sammen og 
flytting av personale kombinert med stillingsstopp.118 Til 
gjengjeld skulle det inngås en omstillingsavtale. Trygge 
arbeidstakere er naturlig nok mer endringsvillige. Universi-
tetsledelsen gikk med på planene og Lars Riddervold, som 
da hadde overtatt ledervervet i foreningen, var sammen 
med flere i gang med første utkast til en omstillingsavtale 
da NTL brakte saken opp i media. Tor Saglie kunne derfor 
på direkten i radio (NRK, Østlandssendingen) berolige 
NTL-lederen personlig med at det slett ikke var aktuelt å si 
opp 300 personer. NTL fikk derpå spørsmål om de nå var 
ute og ropte ulv? Dette la mediesaken død.

Både NTL og Forskerforbundet var invitert til å delta 
i arbeidet sammen med LUHF-OSLO. Begge nølte, NTL 
mest, men da prosjektet ble lansert stod alle organisa-
sjonene sammen.119 Omstillingsavtalen som ga oppsigel-
sesvern, sikret rettigheter og skapte trygghet, ble gjort 
gjeldende fra 8. oktober 1996 og alle de tre foreningene 
stod bak denne. 

Kollegiet vedtok i august 1997 en omdisponering av 
ressurser tilsvarende minst 90 årsverk. Prosjektet omfattet 
20 delprosjekter, og resultatet ble blant annet sammen-
slåing av avdelinger i sentraladministrasjonen og omor-
ganisering av Det historisk-filosofiske fakultet (HF). Det 
tidligere Universitetsbiblioteket ble delt mellom nasjonal-
bibliotek og universitetsbibliotek. Selvstendiggjøringen av 
de to museene; Kulturhistorisk og Naturhistorisk museum 
som tidligere tilhørte henholdsvis Det historisk-filosofiske 
fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
kom også som en følge av prosjektet.
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Arbeidsgrupper ved alle fakulteter og enheter utarbei-
det funksjonsplaner. De tre hovedorganisasjonene fikk 
frikjøpt en representant hver. Unni Bingen var LUHF-
OSLOs representant. Hun minnes krevende forhandlinger 
for å sørge for best mulige løsninger for medlemmene.120 
Splittingen av det gamle Universitetsbiblioteket der man 
skulle peke ut personale som skulle tilhøre Nasjonal-
bibliotekets Mo i Rana-avdeling, og sammenslåingen 
av museene på Tøyen krevde da også innsats av 
 organisasjonspsykologer. 

Omorganisering i LUHF 
Med innføring av medbestemmelse og  lokale lønnsfor-
handlinger ble det stilt høyere krav til selvstendighet hos 
lokalt tillitsvalgte. Spesielt sårbare var de små medlems-
gruppene innen sektorene helse og privat. Både forbund 
og forening arbeidet i flere år for å styrke disse sektorene 
og å beholde dem innen LUHF. 

I 1994 kom vår forening med et forslag til løsning. 
Medlemmene skulle flyttes fra sine respektive medlems-
foreninger (LUHF-OSLO, LUHF-BERGEN etc) over i to 
nyopprettede grunnorganisasjoner «HELSE» og «PRIVAT». 
Landsmøtet vedtok forslaget men LUHFs forbundsstyre 
satte vedtaket til side og gikk for en mellomløsning. Med-
lemmene fra disse sektorene skulle løsrives, men i stedet 
for selvstendighet i egne grunnorganisasjoner, skulle de 
organiseres i seksjoner og ledes av forbundsledelsen. 

Dette fungerte ikke særlig godt, for allerede året etter 
ble landsstyrevedtaket satt ut i livet, riktignok som en 
toårig prøveordning. I 1997 var konklusjonen klar. LUHF-
PRIVAT skulle opprettes som en egen grunnorganisasjon, 

mens medlemmene i helsesektoren skulle føres tilbake til 
sine respektive gamle grunnorganisasjoner. Mye av grunn-
laget for en egen helsegrunnorganisasjon hadde falt bort 
da LUHF-OSLO i 1995 mistet 160 av sine medlemmer ved 
Rikshospitalet til fordel for et annet YS forbund.121 Denne 
overføringen skjedde i regi av YS, mot medlemmenes vilje, 
og mange av dem skiftet senere over til NTL.122 

I praksis ble LUHF-HELSE medlemmene værende 
i LUHF-OSLO hele tiden.123 Pr. januar 1998 skjedde den 
formelle overføring av privatmedlemmene fra grunn-
organisasjonene til LUHF-PRIVAT, til sammen 448 med-
lemmer. Samtidig ble det innført en ny styringsstruktur 
med landsstyre i stedet for forbundsstyre og sentralstyre 
i tillegg. 

Ifølge Riddervold ble LUHF etter hvert for liten for å få 
nødvendig innflytelse i mange sammenhenger. Samtidig 
førte lokal forhandlingsrett til at det ble et for stort sprik 
mellom de organisasjonsområder som skulle betjenes 
av de enkelte lokale foreningene. En mindre forening 
konsentrert på virksomhetsnivå og tilsluttet et større 
forbund ble derfor oppfattet som mer hensiktsmessig.

Fusjonering
Allerede i 1993 satte organisasjonsutvalget i YS-Stat ned 
et utvalg for å vurdere grunnlaget for et nytt storforbund 
bestående av STAFO, ELF, SL og LUHF. Dalbakk som da 
var forbundsleder i LUHF, var imidlertid skeptisk. Organisa-
sjonsmodellen til LUHF med høy grad av selvråderett for 
foreningene og samtidig kort vei fra medlem til forbunds-
ledelse, fungerte etter hans mening godt.124 Dalbakk var 
opptatt av å bevare «LUHF» innenfor et eventuelt stor-
forbund. Fusjoneringen ble da heller ikke realisert. LUHF 
trakk seg og begrunnet dette med at de ikke så seg tjent 
med organisasjonsmodellen. 

To år senere, i oktober 1995, var holdningen en an-
nen. Forbundet, nå under ledelse av Frank Sarnes, ba da 
de øvrige forbundene om å få bli med i prosessen igjen. 
Det ble innvilget og det utvidede fusjonsutvalget satte 
optimistisk oppstartsdato til 1.1.98. Det tok som vi skal se, 
ytterligere to år.

Samme år uttalte han en del kritiske bemerkninger 
om YS i LUHF-nytt. YS hadde, etter hans mening, en svak 
ledelse og medlemsorganisasjonene fikk for god anled-
ning til å slåss innbyrdes. Han etterlyste en «helrenove-
ring» der medlemsinteressene settes i fokus og medlem-
mene kunne nå fram med sine synspunkter.125 Dette var 
muligens en av grunnene til at Sarnes ønsket en bredere 
plattform innen YS enn bare LUHF? 
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2000–2010 Nye plattformer
Foreningen ble ved inngangen til det nye årtusen en ren 
universitetsforening med 5–600 medlemmer. Samtidig 
forsvant det gamle LUHF, der vår forening som den stør-
ste, alltid hadde spilt en stor rolle. Det er lite som tyder 
på at foreningen nå følte seg «liten». Foreningens leder 
og styre deltar meget aktivt for å få de nye forbundene 
til å fungere best mulig. Dette var spesielt arbeidskre-
vende den første tiden. På Universitetet fortsatte vedli-
keholdet av medbestemmelsesretten. Det er ikke alltid 
samsvar mellom liv og lære, og den fortsatt pågående 
desentraliseringen gir fortsatt nye utfordringer. 

Kjært barn….
Da LUHF den 1. juli 2000 fusjonerte med ELF (Etatsansat-
tes Landsforbund), og SL (Statsansattes Landsforening) 
oppstod 2fo, en fiffig forkortelse av navnet «Flerfaglig 
 FellesOrganisasjon». Vår forening ble nå 2fo avd. UiO. 
Fem år senere, 1. januar 2005, var en ny fusjon gjen-
nomført - foreningen ble del av forbundet Parat, og fikk 
sitt nåværende navn Parat UiO. Dette navnet følger en 
trend. Stadig flere organisasjoner velger et talende uttrykk 
i stedet for en nøyaktig beskrivelse av virksomheten. De 
nøyaktige og derfor så lange navnene ble jo uansett 
bare til meningsløse forkortelser. Parat er et forbund som 
ønsker å bruke navnet til å signalisere hva det alltid er!     

Organisasjonstilknytning

Etter tretti år som den største forening i et eget lands-
forbund innebar fusjonen store endringer. Med LUHF 
forsvant alle «satellitter» og virksomheten ble begrenset 
til Universitetet. Foreningen måtte også tilpasse seg et 
større forbund og nye samarbeidspartnere. Det var tre 
ulike organisasjoner med svært ulike kulturer og størrelse 
som skulle finne sammen. LUHF og SL var omtrent like 
store, mens ELF var like stor som de begge til sammen. 

Det krevde mye innsats fra alle for å få 2fo til å fungere, 
og som første leder av 2fo Distrikt øst falt mye av arbeidet 
på foreningens leder Unni Bingen som skulle kombinere 
denne aktiviteten med vervet som hovedtillitsvalgt på 
Universi tetet. 

Allerede etter to år startet et arbeid med ytterligere 
fusjonering som i 2005 endte med Parat. Denne fusjo-
nen hadde en broket utvikling. Opprinnelig dannet de 
tre forbundene, 2fo, STAFO og KFO (Kommunenes Felles 
Organisasjon) en trippelallianse, og de inngikk i 2002 
en intensjonsavtale om å danne et nytt forbund. PRIFO 
(Privat ansattes FellesOrganisasjon) sluttet seg til i 2003 
og prosjektet fikk da betegnelsen Trippel+. I juni 2004 
fant både STAFO og KFO at avstanden til PRIFO ble for 
stor og trakk seg ut. Fusjonen som var et faktum 1. januar 
2005, bestod derfor bare av PRIFO og 2fo. 

Parat ivaretar både privat-, offentlig- og den mellomlig-
gende Spekter-sektoren (se ordliste), og ga etter 2fos me-
ning en bedre plattform. Gjennom den pågående delpri-
vatiseringsprosessen i staten, igangsatt av statsråd Victor 
Normann, begynte skillet mellom statlig og privat sektor 
å bli visket ut.126 Foreningen på Universitetet er nå en del 
av et forbund som organiserer arbeidstakere fra mange 
bransjer og alle fire sektorer, både i privat, kommune, 
spekter og stat. Hovedorganisasjonen er fortsatt YS.          

Er landsforbundstanken forlatt?
Det var gode grunner til at LUHF ble oppløst, men det be-
tyr ikke at det ikke fortsatt er fordeler å hente i et samar-
beid innen universitets- og høgskolesektoren. De tidligere 
universitets- og høgskoleavdelingene i LUHF etablerte 
derfor et uformelt samarbeid innen 2fo: Uninett. Populært 
kalt «Unninett» etter initiativtakeren Unni Bingen. 

I dag er dette Parat Suf, Parats samarbeidsorgan for 
utdanning og forskning. Det er et sektoruavhengig samar-
beidsorgan for høyere undervisnings- og forskningsinstitu-
sjoner. Parat Sufs virksomhet består av jevnlige møter der 
det som regel møter to fra ledelsen i hver av foreningene.

Parat er inndelt i fem regioner, hvorav UiO-foreningen 
er en medlemsgruppe i region øst. Forbundet gir også 
mulighet for sammenslutninger av bransjer (for eksempel 
luftfart og media) og etater (bl.a NAV). Etatsforeningene 
betaler pr. i dag mer kontingent, men får til gjengjeld en 
tydeligere plattform i organisasjonsstrukturen. En annen 
fordel er at Parat finansierer lønn til en leder i hver etats-



Lunsj på Platåberget, Longyearbyen. Parat ved universitetene hadde 
en samling ved UNIS - The University Centre in Svalbard, mai 2005. 
Foto: Jan Unneberg

Unni Bingen 
Foto: Arthur Sand

Tordis Juul.
Foto: Jan Unneberg
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forening. Parat Suf har ikke sett det formålstjenlig eller 
mulig å forsvare en slik kontingentheving overfor medlem-
mer og har i stedet satset på å fortsette det uformelle 
samarbeidet. Dette har gitt oss mindre armslag innen 
Parat og overfor arbeidsgiver sentralt enn medlemmene 
fortjener. Parat UiO tok derfor høsten 2008 initiativ til 
en strukturendring i Parat. Gratis deltakelse i bransje- og 
etats- sammenslutninger for alle som ønsker det. Saken 
som var satt på sakskartet høsten 2009, er utsatt til 
høsten 2010.

  2000–2006 
Forskningstekniker 
ved Kjemisk institutt  
Unni Bingen.120

Bingen begynte som laborant 
på Kjemisk institutt i 1975, 22 
år gammel. Hun meldte seg 
umiddelbart inn i foreningen 
og på 90-tallet etterfulgte hun 
Dalbakk som lokal tillitsvalgt 
på instituttet. I styret kom 

hun inn som sekretær fra 14. mars 1995. Høsten 
etter gikk hun inn som foreningens representant 
i Effektiviseringsprosjektet fram til 1998.127 Som hun sier 
til LUHF-nytt mars 1997: Dette var en stor overgang fra 
labbenken på Kjemisk institutt! 
I 1997 var hun delegasjonsleder for LUHF-OSLO ved 
LUHFs landsmøte. Året etter ble hun valgt til nestleder 
i foreningen. Bingen hadde også som vi har sett, flere 
sentrale verv i forbindelse med fusjonsprosessen som 
ledet til opprettelsen av 2fo. 

For Bingen var valg av forening opplagt, hun ønsket 
ikke medlemskap i LO. Hennes politiske ståsted var SV, 
som hun representerte i kommunestyret i Sørum i 15 år. 
Hennes samfunnsengasjement og ønske om å påvirke 
systemet var også en drivkraft for å gå aktivt inn i fag-
foreningsarbeidet. Belønningen er gleden ved å lykkes, 
men samtidig tærer ansvaret som hovedtillitsvalgt på, 
så etter seks år som hovedtillitsvalgt begynte hun å se 
seg om etter en arvtaker. Valget falt på sekretæren i for-
eningen, Ole Martin Nodenes. Bingen er i likhet med 
Sarnes nå tilsatt i administrasjonen på Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og har der ansvar for fakul-
tetets bygningsmasse. Fram til sommeren 2009 var hun 
representant i Parats representantskap. Hennes siste 
verv i foreningen var i valgkomiteen til og med 2009. 

Likestilling? 
Etter Gunvor Sårem tok det altså 22 år før neste kvin-
nelige leder, Unni Bingen, kom. Til gjengjeld var også 
nestlederen hennes en kvinne: Tordis Juul. Juul fortsatte 
som nestleder fram til 2009 da en ny kvinne overtok: Berit 
Rødsand. Tatt i betraktning at foreningen pr. 2009 består 
av to tredjedeler kvinner, bør det være gode muligheter 
for å se flere kvinnelige ledere i årene framover. 

Likestilling er blitt et institusjonalisert mål for Universi-
tetet. Sentralt styres likestillingsarbeidet av en koordine-
ringsgruppe med representanter for ledelsen ved fakultet, 
museer og sentre. Det ble første gang oppnevnt i 2004. 
Universitetet følger toårige handlingsplaner i likestillings-
arbeidet. Enhetene er også pålagt å ha egne handlings-
planer. Likestillingsarbeidet ved fakultetene ledes av bredt 
sammensatte likestillingsutvalg. Organisasjonene er ikke 
representert i noen av disse.

Organisasjonenes involvering i likestillingsarbeidet ved 
Universitetet er i stedet for-
ankret gjennom avtaleverket. 
Hovedtariffavtalen stadfester 
at kvinner skal prioriteres ved 
de lokale forhandlingene. 
Tilpasningsavtalen regulerer 
tiltak for å oppnå kjønnsmes-
sig balanse gjennom bestem-



Seminar, lokale lønnsforhandlinger, Isegran, august 2008. Foto: Jan Unneberg
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melser om utlysningsteksters utforming, kompetansehe-
vende tiltak for kvinner, med mer.

Parats flaggsaker i 2009 er «likestilling og diskrimi-
nering» der likestilling mellom kjønnene er ett av flere 
satsingsområder. Parat UiO ivaretar også sin likestillings-
politikk gjennom livsfaseprosjektet.

Stillingsressurser for frikjøp av 
tillitsvalgte
En viktig forutsetning for å kunne overkomme alle infor-
masjons-, drøftings- og forhandlingsmøter er ordningen 
med frikjøp av tillitsvalgte. I LUHF-perioden hadde 
foreningen selv økonomi til delvis å lønne leder og et par 
kontortilsatte. I dag har Parat UiO kun én stilling. 

I 1986 fikk alle de tre hovedsammenslutningene ved 
UiO 6 stillinger fordelt likt mellom seg. I 2000 krevde 
Forskerforbundet fordelingen reforhandlet. Etter en telling 
av medlemmer ble resultatet at Forskerforbundet overtok 
0,33 stillingsandel fra Parat. For NTL ble det ingen end-
ring. I 2006 gikk Forskerforbundet ut av Akademikerne og 

inn i Unio. De øvrige foreningene tilknyttet Akademikerne 
som inntil da hadde blitt representert av Forskerforbun-
det, oppnådde samtidig status som den fjerde hovedsam-
menslutningen ved UiO. De krevde representasjon, og 
etter en ny gjennomgang av medlemstall mistet Parat 
0,66 stillingsandel og satt nå bare igjen med én heltids-
tilsatt tillitsvalgt. Kontortilsatte var det ikke økonomi til 
etter LUHF-perioden. Parat sentralt skjøt imidlertid inn 
lønnsmidler for nestleder fram til sommeren 2008. Det 
hjalp ikke Parat at UiO økte ordningen til 8 årsverk som-
meren 2007. NTL fikk da 0,2 ekstra, Forskerforbundet økte 
til 3 og nykommeren Akademikerne fikk 1,8. 

Lønn – dagens system
De tilsattes avansementsmuligheter er ment ivaretatt 
gjennom lønnsplaner hjemlet i Hovedtariffavtalen i staten 
og tilpasset Universitetet. Planene beskriver arbeidsopp-
gaver, ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav til alle stillings-
kodene ved UiO.128  Systemet innebærer fortsatt auto-
matiske ansiennitetsopprykk, men for mange er det på 
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grunn av høy grunnplassering ikke mer å hente. Kvalifika-
sjonsopprykkene gjennom de lokale lønnsforhandlingene 
utgjør derfor den reelle opprykksordning for disse. 

De lokale lønnsforhandlingene avholdes som før med 
midler avsatt gjennom Hovedtariffavtalen. Både ar-
beidsgiver og de tilsatte fremmer krav. De som fremmer 
krav må selv formulere en begrunnelse, noe medlemsun-
dersøkelsen avholdt høsten 2009, viser at flere synes er 
vanskelig. For mer spesielle tilfeller kan man fremme krav 
om opprykk til høyere stilling gjennom §2.3.4 forhandlin-
ger «individuelle forhandlinger på særlig grunnlag». Disse 
forhandlingene holdes kontinuerlig (annenhver måned). I 
motsetning til 2.3.3. forhandlingene betales disse oppryk-
kene over eksisterende budsjett. Det settes ikke av midler 
gjennom Hovedtariffoppgjøret.

De lokale forhandlingene har gjennomgått store end-
ringer siden tidlig på 90-tallet. For det første har pottene 
økt fra 0,1 i 1992 til 2 % i 2002.129 I tariffavtalen i 2008 
ble det også åpnet for å forhandle på grupper. En av de 
viktigste endringene kom imidlertid i 2002.

Ytterligere desentralisering av 
lønnsforhandlingene
I 2002 ble lønnsforhandlingene som en forsøksordning 
ført ett nivå lavere, altså fakultetene – nærmere bestemt 
MatNat og Medisin. Da lokale lønnsforhandlinger først ble 
introdusert, ønsket ikke foreningen ytterligere desentra-
lisering. Styret mente dette ville bli for ressurskrevende 

2006– Overingeniør ved USIT Ole Martin Nodenes 
Ole Martin Nodenes gikk fra å være student, han har hoved-
fag i religionshistorie, til sommerjobb som sekretær i Studie- 
og forskningsadministrativ avdeling. Dette var i 1999 og 
han var da 28 år. På høsten gikk han over i andre midlertidi-
ge engasjementer og vikariater og fortsatte med dette i tre 
år. Han gikk ved en anledning til og med ned fra konsulent 
til førstesekretær. Dette fikk riktignok ingen lønnsmessig 
konsekvens. I 2004 førte interessen for databasen FS (Felles 
Studentsystem) ham over til fast tilsetting ved USIT.

Som for Sarnes var usikkerheten rundt jobbsituasjonen 
en viktig motivasjon til at han begynte å engasjere seg 
i fagforeningsarbeid. Nodenes meldte seg inn i foreningen 
pr. 1.1.2000. Valg av forening ble tatt på bakgrunn av 
en spørrerunde blant kollegene. Han fant at foreningen hadde mange fornøyde medlemmer. I 2001 ble han tillitsvalgt 
i  sentraladministrasjonen og samtidig observatør i foreningsstyret. Han ble valgt som sekretær for styret i 2002, en opp-
gave han hadde fram til han ble leder. 

Nodenes overtok lederskapet i Parat Suf i 2007. Han har i tillegg en rekke verv i forbundet. Medlem i representantskapet 
fra 2006, leder av Parats regionspolitiske utvalg i 2009 og 1.vara til Parats hovedstyre fra høsten 2008. Til tross for mye 
møtevirksomhet er Nodenes veldig bevisst på å være tilgjengelig for medlemmene. Alle som ringer eller sender e-post får 
svar, tilgjengelighet er svært viktig! Medlemmene vet da også å sette pris på dette. I medlemsundersøkelsen høsten 2009 
framheves han som svært dyktig og synlig.

Ved siden av best mulig lønn for medlemmene er fanesakene er blant annet seniorpolitiske tiltak og videreutvidelsen, 
den såkalte livsfasepolitikken. Ett synspunkt Parat UiO står alene om blant organisasjonene ved Universitetet, er tilsatte 
framfor valgte instituttledere. Nodenes forklarer synspunktet med at valgordningen ikke sikrer tilstrekkelig medvirkning 
fra de tilsatte, spesielt gjelder det de ikke de teknisk-administrative som diskrimineres gjennom valgordningen. En tilset-
tingsprosedyre vil også gi bedre muligheter for å hente inn motiverte og ikke minst kvalifiserte ledere. Med innføring av 
enhetlig ledelse stilles det andre krav til instituttlederen. Hun/han har fått aleneansvar for alt personale på instituttet. 
Et slikt ansvar krever mer kompetanse enn faglig tyngde innen instituttets fagfelt.
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og problematisk «da verken ledelsen på fakultetene eller 
det lokale tillitsmannsapparatet anses å inneha nødven-
dig kompetanse på området».130 Det krevde dessuten 
ut videlse og opplæring av tillitsmannsapparatet. Universi-
tetet så tydeligvis ikke slik på det, og i 2006 ble det holdt 
lokale lønnsforhandlinger med alle enheter. Nodenes som 
da akkurat hadde startet som leder, var positiv til dette, 
selv om organiseringen kunne ha vært bedre. Fordelene 
er en større nærhet til krav og økt forståelse for hvordan 
lønnsforhandlinger foregår hos medlemmer og arbeids-
giver. 

Lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste arbeids-
oppgavene for foreningen i løpet av et arbeidsår. Alle 
lokale tillitsvalgte og styret samles til seminar og driller 
forhandlingsteknikk, og man blir enig om strategi. Når 
resultatet foreligger evalueres det. Her er naturlig nok de-
taljene ikke offentlig tilgjengelige, men styret sier seg selv 
meget fornøyd med resultatene for 2006, 2007 og 2008.

Kompetanseutvikling 
Både 2fo og Parat har i likhet med LUHF og før det 
STAFO, et bredt tilbud av kurs for tillitsvalgte. Med økt 
medbestemmelse og desentralisering av forhandlingsrett 
i lønnssaker har det vært et økende behov for opplæring. 
Parat UiO supplerer de sentrale kursene ved å samle de lo-
kalt tillitsvalgte til kurs og seminarer i forkant av de lokale 
lønnsforhandlingene. Det samme gjøres for medlemmer 
i innstillings- og tilsettingsråd. I tillegg er det en del tilbud 
for alle medlemmer. I 2008 bestod disse av kurs om UiOs 
seniorpolitikk og temadager om «Pensjonsordninger» og 
«Psykososialt arbeidsmiljø». Parat sentralt gir utdannings-
stipend til medlemmer som trenger økonomisk støtte til 
arbeidsrelatert videreutdannelse.

På Universitetet er i 2009 opplæringskomiteens 
retningslinjer igjen under revisjon, og formålet med 
komiteen diskuteres. Skal den være et rådgivende organ 
for Personalseksjonen eller slik som nå, en kurskomité med 
eget budsjett som utgjør bare en del av Universitetets 
totale opplæringsvirksomhet for tilsatte? Der er bare Parat 
som prioriterere dette så høyt at den hovedtillitsvalgte 
selv deltar i komiteen. 

Det kollegiale – foreningens sosiale 
funksjon

Siden 2006 har medlemmene fått tilbud om to medlems-
samlinger i året. De foregår på ettermiddag/tidlig kvelds-
tid og byr på kultur, mat og samvær og anledning til å 
treffe styremedlemmer og andre tillitsvalgte i  foreningen. 

I tillegg arrangeres temadager, årsmøtet er også en 
arena der medlemmene kan treffes. Det er like viktig som 
for 100 år siden å arbeide for samhørighet i foreningen! 
Begge samlingene avholdt i 2009 ble fulltegnet. Slike 
uformelle, «lavterskel»-sammenkomster, kan for mange 
potensielle tillitsvalgte være første skritt inn i et meget 
meningsfylt arbeid! 

Medbestemmelse – nye og gamle 
utfordringer 
Vi så at Dalbakk i 1981 raste mot universitetsledelsens 
manglende vilje til å akseptere Hovedavtalens bestem-
melse om medbestemmelsesrett. Hvordan er dette nå, 
i underkant av 30 år senere? Organisasjonene har stadig 
påpekt brudd på avtalen. Her er to eksempler, begge fra 
2008: Både Parat og NTL mente at de var holdt utenfor 
omorganiseringsprosessen i informasjonsavdelingen. 
Tilsvarende, omplasseringer ved Rettsmedisinsk institutt 
foregikk uten medvirkning fra organisasjonene. Denne 
gang var også Forskerforbundet med på protesten. I 
begge sakene ble reaksjonene også framført i Uniforum. 

Selv om de fleste enheter er bevisst på at organisa-
sjonene skal involveres tidlig i prosessene, er det fortsatt 
for mange eksempler på dårlige rutiner for dialog med 
organisasjonene. Problemet kan ofte bestå i ulik tolkning 
av sakenes betydning og hvorvidt det skal informeres, 
drøftes eller forhandles. 

En utfordring er uformelle fora der organisasjonene 
ikke deltar. Ledelsen samles i dekanmøtet og direktør-
nettverket, som begge holdes hver 14. dag. Her foreligger 
kun interne referater. Riktignok fattes der ikke bindende 
vedtak, men dette gir lederne innsikt i sak og argumen-
tasjon før de når vedtaksorganer. Foreningene er ikke 
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representerte der hvor premissene for beslutningene leg-
ges. I henhold til Tilpasningsavtalen skal organisasjonene 
tidlig inn i sakene, «samarbeidet skal innledes på et så 
tidlig tidspunkt i prosessen at organisasjonene gis faktisk 
mulighet til å påvirke beslutningene, dvs. før beslutnings-
grunnlaget er endelig utformet».

Gjeldende tilpasningsavtale for Hovedavtalen inklude-
rer ikke instituttene som arbeidsgiverpart. Dette ble dis-
kutert i forbindelse med inngåelse av siste avtale i 2006, 
men begge parter fant det da uhensiktsmessig for både 
instituttledelse og organisasjonene å føre forhandlinger 
på dette nivået. Den nye avtalen er i skrivende stund 
under reforhandling, men det er lite trolig at man kommer 
til en annen konklusjon denne gang.

Beslutningen forutsetter imidlertid god kontakt og 
overoppsyn fra både fakultetsledelse og de fakultetstil-
litsvalgtes side. Det er liten tvil om at instituttledelsen 
fatter vedtak som berører tilsatte. 

Representasjon i styrende organer
Med universitetsloven av 2001 har de teknisk-adminstra-
tive kun én representant i kollegiet (fra 2003 Universitets-
styret) . Representasjon i Universitetets høyeste organ 
har altså blitt halvert. I fakultetsstyrene er det som før 
én representant, i museene er det to. Normalreglement 
for instituttene spesifiserer ikke dette, men sedvane 
tilsier at det blant representantene også sitter teknisk- 
administrative.

Det er et formelt skille mellom representasjon i sty-
ringsorganer og medbestemmelse regulert gjennom 
Hovedavtalen/Tilpasningsavtalen. De hovedtillitsvalgte 
ønsker allikevel å informere samt påvirke tilsattrepresen-
tantene i universitetsstyret og inviterer derfor til uformelle 
«Forumlunsjer» for å diskutere styresaker med represen-
tantene. Universitetsdirektøren gir i henhold til Tilpas-
ningsavtalen organisasjonene en muntlig orientering 
i etterkant av hvert møte i styret. 

De andre foreningene 
Vår forening var inntil 1936 trolig den eneste fagforening 
på Universitetet. Riktignok var det i 1901, altså 9 år før 
vår forening ble stiftet, en forening bestående av grupper 
av underordnede vitenskapelige tjenestemenn, «Forening-
en av docenter, amanuenser og adjunktstipendiater».131  
Formålet var å søke og få innflytelse over innholdet 
i universitetsloven (1905) som da var under skriving. De 
fikk ikke gjennomslag for sine forslag, og foreningen ser ut 
til å ha gått inn tidlig.132 

I 1936 stiftet disse tjenestemennene som altså 
utgjorde mellomsjiktet mellom medlemmene i UTF og 
professorene, en ny forening: «Forening for vitenskapelige 
tjenestemenn ved Universitetet i Oslo» forkortet FVTU el-
ler FVTUiO. Senere ble det dannet flere slike VT foreninger 
rundt om i landet og disse dannet i 1955 «Fellesrådet 
for vitenskapelige tjenestemenn» som i 1974 tok navnet 
«Forskerforbundet».133 

Dosentene hadde også sin egen forening. De var 
opprinnelig med i FVTU, men brøt ut i forbindelse med 
lønnsforhandlingene i 1958.134 I 1969 ble dosentene tatt 
opp i Professorforeningen. I 1985 fikk alle dosentene 
professortittel.

Professorene, som jo ledet Universitetet, hadde mindre 
grunn til å organisere seg for å oppnå fordeler lokalt. Med 

forhandlingsloven av 1933 ble imidlertid spørsmålet om 
en sentral representasjon i lønnsforhandlinger aktuelt og 
saken ble diskutert på professormøtet 15. september 1933. 
De ventet imidlertid i tre år før 60 professorer ved UiO og 
øvrige vitenskapelige institusjoner samlet meldte seg inn 
i Embedsmændenes Fællesudvalg (EF) (dannet i 1918).135   

Egen forening var det ikke slik hast med, først i 1939 
ble Professorforeningen dannet.136 Den var, med unntak 
av deltakelse i en protest under krigen som resulterte i at 
den ble forbudt, ikke særlig aktiv. Den er i dag innlemmet 
i Forskerforbundet.

I 2006 gikk Forskerforbundet ut av sin hovedsam-
menslutning Akademikerne og inn i Hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskoleutdannede (Unio). De øvrige 
foreningene (bl.a. Tekna, Lege- og Juristforeningene) ved 
Universitetet ble imidlertid igjen i Akademikerne slik at 
det nå er fire hovedsammenslutninger representert ved 
Universitetet. 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) etablerte seg ved 
Universitetet i 1961, fjorten år etter stiftelsen. «Forening 
av administrative ledere ved universiteter og høgskoler» 
(FALUH) ble stiftet i 1966. Den ble dannet av enkeltmed-
lemmer i Fellesrådet og er nå «Forskerforbundets forening 
for administrativt personale» (FAP).



«Leiinga bør leggja til rette for tiltak som kan betra arbeidsmiljøet ved heile universitetet, seier f.v. Ellen Dalen, Kristen Døssland, 
Kristian Mollestad og Ole Martin Nodenes. (Fra henholdsvis: NTL, Akademikerne, Forskerforbundet og Parat – Uniforum, 3. mars 
2008). Foto: Martin Toft
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Samarbeid eller krig?

UTF-formann Harald Andresen tok i november 1945 
initiativet til opprettelse av et tjenestemannsutvalg 
og innledet direkte samarbeid med FVTU da det skulle 
utarbeides felles lønnsregulativ for staten etter krigen. Om 
dette førte fram vet vi ikke. FVTUs 50-årshistorie nevner 
verken tjenestemannsutvalg eller samarbeid om lønnsre-
gulativ. Vi får tvert om et inntrykk av at foreningens mål 
atskiller seg for mye fra UTFs når det gjelder lønn til at 
det har vært aktuelt med noe særlig samarbeid her. Heller 
ikke i kampen for representasjon i styrende organer og 
medbestemmelse holder disse foreningene følge. 

FVTU oppnådde representasjon i styrende organer 
tyve år før de ikke-vitenskapelige tjenestemennene. Foren-
ingen fremmet allerede i 1937 krav om medbestemmelse 
på Universitetet. 137 Disse tjenestemennene hadde, med 
unntak av dosentene som jo var rett under professorene, 
ingen stemme- eller talerett ved UiOs styrende organer.138 
De vant ikke fram da og heller ikke da tjenestemennene 
ved Universitetet i Bergen fikk representasjon i fakultetsty-

rene i 1948.139 Først med universitetsloven av 1955 fikk de 
representasjon i kollegiet og i fakultetsstyrene. 

På begynnelsen av 80-tallet fant UTF og FALUH hver-
andre i kamp mot en felles «motstander». Et felles skriv fra 
FALUH og UTF som ble sendt rundt til alle UTFs stedgrup-
per i 1980, hadde overskriften «Usmakelig NTL- utspill». 
Saken handlet om en uenighet innen kontorstillingskomi-
teen der alle tre foreninger var representert. Brevet var en 
reaksjon på en pressemelding fra NTL. I skrivet het det: 
«Enkeltmedlemmer av en komité, hvor alle har bidratt til 
resultatet og hvor man er enige om det som legges fram, 
burde holde seg for gode til å sette snevre fagforeningsin-
teresser og PR-kåthet fremfor det som er i de kontoransat-
tes interesse.»  

UTF og FALUH hadde imidlertid også sine feider. I 
1982 hadde de f.eks. en diskusjon om hvem som kunne 
velges til fakultetsråd.

Valget for teknisk-administrativt tilsatte har siden 
1961 i hovedsak stått mellom UTF og NTL. Det ligger 
mange kriterier til grunn for et slikt valg: Vil man ha parti-
politisk uavhengighet gjennom UTF eller et LO-medlem-
skap og dermed Arbeiderpartitilknytning gjennom NTL? 
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Hvem får igjennom kravene mine, hvem klarer å hevde 
alle medlemsgruppenes interesser like godt? Foreningene 
selv er heller ikke statiske, men påvirkes av hvem som 
leder foreningen og av politiske strømninger.

NTL kom til UiO i 1961 med ambisjon om å organisere 
alle tilsatte. De så naturlig nok vår forening som en hind-
ring. Betegnelsen «gul forening» ble ifølge Messel, som i 
1997 skrev NTLs 50-årige historie, brukt av NTL på STAFO 
foreningene i denne tiden.140 Fargen betegner kort sagt en 
ikke LO-organisasjon og var neppe ment som et kompli-
ment fra NTL. UTF har på sin side betegnet NTL som rød. 
Uansett farge, så var en av hovedforskjellene mellom NTL 
og vår forening den partipolitiske tilhørigheten. Ifølge 
Messel har NTL selv forsøkt å distansere seg fra Arbeider-
partiet. Det tette bånd her har virket rekrutteringshem-
mende spesielt blant statstjenestemenn.141 På 60-tallet 
dominerte imidlertid svært radikale krefter foreningen, 
noe som også resulterte i nye medlemmer til UTF. Da de 
ivrigste av disse brukte uttrykk som «væpna revolusjon» 
på et fagforeningsmøte på Tøyen meldte mange av gart-
nerne i Botanisk hage overgang til UTF.142 I dag ser vi av 
NTLs hjemmeside at de også hevder å være partipolitisk 
nøytrale, men før stortingsvalget i 2009 var en anbefaling 
om å stemme på de rød-grønne, linket opp mot siden. 

NTL ble ikke ønsket varmt velkommen av UTF. Davæ-
rende formann, Amund Helgesen, kriget ifølge Sarnes 
med de nye «kollegene». Ulikheten mellom foreningenes 
kultur har til tider skapt et tøft klima, men som Riddervold 
påpeker har det sjelden vært problemer mellom NTL’ere 
og våre medlemmer rundt på arbeidsplassene. 

I 1996 var vår forenings styre opptatt av at vervekam-
panjer kun skulle rette seg mot uorganiserte, man skulle 
ikke stjele medlemmer fra andre organisasjoner. På 80-tal-
let fant styret det for risikabelt å offentliggjøre detaljerte 
medlemslister og gjennomgikk nøye alle utmeldinger. I 
desember 1983 opplevde de nemlig at NTL planmessig 
kontaktet UTF-medlemmer. 

UTF begikk på sin side overtramp da de i 1980 tilskrev 
potensielle medlemmer på UiOs brevpapir. Dette gikk ikke 
upåaktet hen. NTL var naturlig nok oppbrakt og skrev til 
Universitetsdirektøren og sørget for at saken ble offentlig-
gjort i «Nytt fra Universitetet» (den daværende internavi-
sen). UTF, som hevdet at dette hadde vært en glipp uten 
baktanker, måtte be om unnskyldning. 

Selv om de tillitsvalgte og kanskje spesielt hovedtil-
litsvalgte vet at alle kommer lengst med samarbeid, er de 
ikke alltid kollegiale overfor hverandre. I det minste ikke 
mot nykommere, noe Nodenes fikk erfare på sin første 
dag som hovedtillitsvalgt. Etter et møte på Blindern der 
alle organisasjonene var representert, opplevde han bok-
stavelig talt å bli frakjørt av de to damene fra Forskerfor-
bundet og NTL. De skulle rekke et møte nede på jus som 
Nodenes ikke hadde fått med seg, men absolutt burde ha 
deltatt på. Damene kapret en drosje sammen og fôr av 
gårde. Nodenes ble stående igjen. Den eneste informasjo-
nen han fikk ut av damene var at det var et møte nede på 
jus og at de måtte skynde seg for å rekke det, ja og så at 
det dessverre ikke var plass til Parat i drosjen…. 

Hvordan drive en fagforening? 
Amund Helgesen sa i et intervju til LUHF-nytt i 1991 at 
«det viktigste for en tillitsmann er at det til enhver tid er 
medlemmenes ve og vel som er og blir hovedsaken». Det 
høres nok enklere ut enn det er. Interesser skal veies mot 
hverandre. Medlemmenes interesser skal ivaretas uten at 
det går utover andre. 

Tillitsvalgtes lodd er å se helheten, men også medlem-
mene bør forsøke å se forbi sine egne interesser. For-
mann Horni uttrykte det så vakkert i 1948: «En god ånd 
til samarbeidet måtte besjele medlemmene under de 
fornyete forhandlinger, da viljen til at samtliges krav skal 
tilgodeses, er den eneste som også best kan fremme den 
enkeltes sak.» Det heter videre: «Nogen av medlemmene 

ga også uttrykk for det samme, og mente det allerede 
var en gledelig bedring å spore heri, til trots for de vidt 
forskjellige stillinger og arbeidssteder som kan virke i mot-
satt retning innen vår forening.» 

Dagens medlemmer er tilfredse hvis vi skal stole på 
medlemsundersøkelsen gjennomført høsten 2009. På 
spørsmålet om de er fornøyd med det arbeidet foreningen 
gjør i dag, svarte 2 % at de var misfornøyde, 10 % at de 
var usikre, 63 % at de var tilfredse og 25 % at de var veldig 
tilfredse. Medlemmene var opptatt av lønn, at det er lett 
å få hjelp, at foreningen fronter de store sakene og at det 
er gode rutiner for informasjon. Flere mente at foreningen 
bør bli flinkere til å rekruttere. Her kan kanskje ballen sen-



 
Medlemsmøte HF,  
oktober 2009.  
Foto: Arthur Sand

59

des tilbake til medlemmene? Det viktigste og som regel 
mest effektive vervearbeid utføres av medlemmene selv, 
gjennom én til én relasjoner. Foreningen burde kanskje ta 
opp igjen Amund Helgesens slagord fra 60-tallet: Hvis alle 
verver ett medlem hver så fordobles medlemstallet!

I 1931 skrev Einar Gerhardsen, «Tillitsmannen», en 
håndbok for tillitsvalgte. I 1982 ble den utdelt alle UTFs 
stedgrupper. Ett eksemplar av den 6. og siste revisjonen 
som kom i 1995, står fortsatt på kontorets bokhylle og har 
etter understrekningene og notatene å dømme, vært et 
nyttig verktøy. Her er mange gode råd for hvordan møter 
skal avvikles og hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. 
Gerhardsen minnet blant annet også om at lederen og 
styret må vise initiativ, ikke bare behandle de sakene de 
får framlagt seg. 

En fagforeningsleder i dag må altså ikke bare følge 
opp lønnsforhandlingene, at medlemmene får best mulig 
lønn uten at det går på bekostning av andre medlemmer. 
Det er heller ikke nok å delta på alle møter med arbeids-
giver som det innkalles til. Lederen må også skaffe seg 
møteinvitasjoner der fakultets- eller universitetsledelsen 
har «glemt» Hovedavtalen. Det er ikke nok å lese og 
følge med på all offentlig tilgjengelig informasjon, men 
også via medlemmene sørge for å holde seg oppdatert 
på det som rører seg under overflaten på de forskjellige 
 enhetene.

En fagforening får de lederne den fortjener i den 
forstand at alle medlemmer må være bevisste på ansvaret 

de har, selv ta verv og delta i valgene. Å stå i spissen for 
en slik forening krever selvfølgelig kunnskap om feltet 
(avtaleverk, forhandlingsteknikk etc.) men det er ikke nok. 
Det kreves lederegenskaper, diplomatiske evner, en bør 
være menneskekjenner, ha overtalelsesevner og også en 
god porsjon tøffhet. Lederen er heldigvis ikke alene. Vi 
har styremedlemmer, representanter i komiteer og utvalg 
samt hele tillitsmannsapparatet. Deres arbeidskraft er 
uvurderlig, men de skal også ledes. 

Det er like mange lederstiler som ledere. Bjørn Dalbakk 
ga sin oppskrift gjennom LUHF-nytt mars 95: «En god 
leder får folk til å gjøre det de bør gjøre, av seg selv.» 
Gunvor Sårem var opptatt av å inspirere: «Skal tillitsvalgte 
bli engasjert, må de få all den orientering og informasjon 
som er mulig å gi.» 

Ole Martin Nodenes har innført en del forandringer 
i foreningsstyret for å øke kompetansen og selvstendig-
heten. Møteledelse og referering går på omgang, og som 
det også var vanlig i LUHF-tiden arbeides det i grupper 
med egne ansvarsområder. 

Styret har jevnlig egne seminarer bort fra Universite-
tet. Dette sveiser dem bedre sammen og styrker samar-
beidet. Impulser utenfra er et bonus. I april 2008 var de 
i Kraków og møtte Solidaritet.

Ordningen med lokale tillitsmenn kom engang på 
50–60 tallet. Før den tid var det neppe stort behov for 
lokal representasjon, medlemsmassen var ikke større enn 
at den kunne håndteres av styret. Før krigen foreslås det 



Styret i Parat UiO møter representant for Solidaritet, Det jagellonske universitet, Kraków, april 2008. Foto: Jan Unneberg

Årsmøte i Parat UiO 2008. Direktør ved UiO Gunn-Elin Aa. Bjørne-
boe presenterte seg selv og snakket om muligheter og utfordringer 
ved UiO. Foto: Jan Unneberg 
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riktignok å utnevne tillitsmenn for å sikre at informasjon 
om møter når ut til alle medlemmer. Styret mente da at 
det holdt at sekretæren tilskrev medlemmene direkte. 

En viss form for lokal representasjon var det allikevel. 
Lily Monsen ble i 1937 valgt til underkasserer på Tøyen 
for å få inn kontingenten der. 

I dag har Parat UiO lokale tillitsvalgte på de fleste 
 fakulteter,  begge museene, biblioteket, samt Teknisk 
avdeling og sentraladministrasjonen. Medbestemmelse 
og lokale lønnsforhandlinger legger et stort arbeidspress 
på de tillitsvalgte som ofte slites mellom jobb og verv. 
De tillitsvalgte får mye ros i medlemsundersøkelsen, men 
også litt kritikk. De blir lett for usynlige. Mye av dette 
skyldes tidspress. De tillitsvalgte har i henhold til Hoved-
avtalen riktignok anledning til å utføre fagforeningsarbeid 
i arbeidstiden, men i praksis betyr det ofte at de må ta 
igjen det forsømte på jobben etter møtene. 

En forening er ikke mye verdt uten medlemmer som er 
villige til å delta. Det være seg gjennom kollegialt samvær, 
på årsmøter, medlemsmøter og temadager samt også 
etter hvert påta seg tillitsverv. Hvis ikke blir det lett slik som 
pedell Wang konstaterte i 1924,»…ikke hyggelig siden så få 
møtte». Dette blir forhåpentligvis ikke konklusjonen i opp-
summeringen av den forestående jubileumsfeiringen! 



Foto: Jan Unneberg 
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Jubileumsfeiring 
I februar 2010 feirer foreningen seg selv i tre hele dager. 
Hundreårsjubilanten har ikke alltid vært like flink til å mar-
kere sine jubileer. Dette kommer spesielt tydelig fram hvis 
vi sammenligner oss med andre. Funksjonærforeningen 
i Trondheim (LUHF-TRONDHEIM) som var 50 år i 1986, 
hadde da markert alle sine merkedager, til og med for det 
årlige skirennet «lus på tjærestikka». 

Det første kjente forsøket på jubileum var i 1935. 
Styret og festkomiteen la ned mye arbeid i plan leggingen 
av 25-årsjubileet. Formann Ole Larsen ble irritert og refset 
medlemmene da festen måtte avlyses på grunn av man-
glende interesse. 

De forsøkte igjen i 1940. Det var synd de ikke gjorde 
det på årsdagen 16. februar, men ventet til årsmøtet som 
var planlagt til den 26. april. Da hadde krigen kommet til 
Norge, og jubileumsfeiring var ikke lenger aktuelt. 

50- og 60-årsjubileene i 1960 og 1970 vet vi dessverre 
på grunn av kildesituasjonen ikke noe om, men i 1980 
var det skikkelig feiring av 70-årsdagen på restauranten 
på Kringsjå. Det ble også da gitt ut festskrift. Forfatterne 
gjennomførte prosjektet på tre måneder! 

Ambisjonene var også på plass før 75-årsjubileet 
i 1985. Foreningen søkte midler fra LUHF og YS i mai 
1984 til å dekke kostnadene. Planene inkluderte en ny 
jubileumsbok med et opplag på 1500-2000. Forfatterne 
skulle utpekes i juni 1984. Selve feiringen skulle omfatte 
en mottakelse 15. februar og middag på stiftelsesdagen 
16. februar. Styret lovet i tillegg en rekke spesialarrange-
menter og sammenkomster, alle medlemmene skulle bli 
husket! Trolig var det bare middagen på Blindern som ble 
avviklet. Gjestelisten var imponerende med blant annet 
representanter fra Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Det ble også laget en svært flott «jubileumslogo». 

Om det ikke ble bok ved denne anledningen, har for-
eningen andre håndfaste minner. En drikkebolle i tinn gitt 
i gave fra LUHF-BERGEN og i vinduskarmen til lederen står 
det en praktfull krystallvase der UTF – 75 år er inngra-
vert. Giverens navn er også med: funksjonærforeningen 
i Trondheim.



Ole Martin Nodenes. Foto: Jan Unneberg
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Vedlegg

Kilder 
Kildene har i hovedsak vært foreningens eget arkiv. Fra 
årene 1910–1913 er det kun bevart en «kassabog» 
(boken går fram til 1970). Fra 1918 og fram til begyn-
nelsen av 1950-tallet er det meste av korrespondanse 
og referater bevart. I perioden 1962–1968 finnes en del 
korrespondanse og skriv, men kun enkelte referater. Pe-
riodene 1951 –1962 og 1968–1980 har kun etterlatt spo-
radiske kildefunn, mens det fra 1980 og fram til i dag er 
tilnærmet komplett med hensyn til referater, men mindre 
korrespondanse. Medlemskartoteket er ikke gjennomgått. 

I tillegg har medlemsaviser fra forbund og forening 
for deler av perioden vært en god kilde. Tidligere ledere 
og dagens styre har utfylt og forklart der forfatter eller de 
skriftlige kildene har kommet til kort. Kildesituasjonen har 
naturlig nok ført til en overvekt av eksempler fra kilderike 
perioder, mens den forhåpentlig har hatt mindre å si for 
de lange linjer. 

Tiden har dessverre ikke strukket til for å gjennomgå 
Universitetets arkiver på Blindern og Riksarkivet, men alle 
tilgjengelige av Universitetets årsmeldinger/beretninger 
er gjennomgått.
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Tidligere litteratur 

Tjenestemennene som foreningen har rekruttert sine med-
lemmer blant, har satt få spor etter seg i den skriftlige 
Universitetshistorien. Forhåpentligvis blir de ikke glemt 
i det 8 bind store verket som skal gis ut til Universitetets 
200-årsjubileum i 2011? 

Fagforeninger får skrive sin egen historie, og det fin-
nes da også en del tidligere utgivelser fra Universitetets 
fagforeningshistorie. Vår forening ga i 1980 ut et mindre 
jubileumsskrift i anledning av 70-årsjubileet. I 1986 kom 
Foreningen for vitenskapelige tjenestemenn (FVT) med en 
bok i anledning denne foreningens 50-årsjubileum. I 1997 
utga Norsk Tjenestemannslag (NTL) sin 50-årige historie. 
Her er det kun unntaksvis fokusert på de enkelte lags 
historie. Universitetet hører ikke med blant disse. I 2005 
kom Forskerforbundets historie. Her er Universitetet viet 
litt mer plass, spesielt i perioden før forbundet ble stiftet 
i 1955. 
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Tidslinje 

1905  Universitetslov (endret i 50-årene, markante end-
ringer på 70-tallet, lovrevisjoner 1986, 1989, 1995, 
2001, 2005)

1910  Universitetsbetjentenes forening 
1915  Statstjenestemændenes Felleskomité 
1918  UTF medlem i Statstjenestemændenes Fellesko-

mité
1918  Lov om offentlige tjenestemenn (revidert i 1977)
1918  Embedsmændenes Fællesudvalg (i 1938 Embeds-

mændenes landsforbund)
1923  UTF medlem av Norges Statstjenestemanns lands-

organisasjon (en i dag ukjent organisasjon)
1923  Statstjenestemannsforbundet (STAFO) 
1923  UTF deltok i Statstjenestemændenes felles dyrtids-

utvalg
1926  Statstjenestemennenes Aksjonsutvalg (ment som 

et kartell for alle forbundene i staten, både i og 
utenfor LO)

1933  Lov om forhandlingsrett for statstjenestemenn
1935  UTF medlem av Statstjenestemannsforbundet 

(STAFO)
1935  Hovedavtalen mellom LO og NAF 
1938  Embedsmændenes landsforbund (tidligere Em-

bedsmændenes Fællesudvalg) 
1939  Statstjenestemannskartellet (kun for LO foreninger, 

avløste Statstjenestemennenes Aksjonsutvalg) 
1947  Norsk Tjenestemannslag (NTL), på UiO fra 1961
1955  Lønns- og prisdepartementet 
1956  Fellesrådet for universitets- og høgskolefunksjonæ-

rer (et uforpliktende samarbeidsorgan som dannet 
utgangspunkt for LUHF)

1958  Lov om offentlige tjenestetvister 
1961  NTL etableres på UiO
1975  Akademikernes Fellesorganisasjon (AF)
1977  Lov om offentlige tjenestemenn (av 1918) 

 revideres
1977  Arbeidsmiljøloven 
1980  Landsforbund for Universitets-, Høgskole- og Forsk-

ningspersonell (LUHF) 
1980  Hovedavtalen i Staten 
1982  Tilpasningsavtale til Hovedavtalen «Særavtalen» 

ved Universitetet 
1983  Lov om offentlige tjenestemenn «tjenestemanns-

loven» 
1989  Lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler 

(universitetsloven) – første felles lov
1996  LO stat
2000  2fo Flerfaglig FellesOrganisasjon
2005  Parat 

Ordliste

Dyrtidstillegg 
Ekstraordinære lønnstillegg gitt på grunn av uvanlig høy 
prisstigning, spesielt aktuelt under 1. verdenskrig (1914–
1918).

Justeringer
Går på endringer i lønnsplassering av grupper.

Kvestor
Kvestor (den første tiden «qvæstor») var kasserer og 
hadde også oppgaver innen økonomistyringen. I 1961 var 
kvestor leder for Universitetets økonomiske forvaltnings-
avdeling. Rolf Bergmann som sluttet i desember 1979, var 
den siste kvestor. I 1981 ble embetet omgjort til tjeneste-
mannsstilling med tittelen regnskapssjef.

Kvesturet
Regnskapsavdelingen

Normeringer
Endringer av plassering av enkeltstillinger i lønnssystemet, 
også enkeltpersoners opprykk er normeringer.

Pedell 
Se Universitetspedell

Samarbeidsutvalget (virksomt mellom 1963 og 1980)
Utvalget var et rådgivende organ for kollegiet og sam-
mensatt av like mange arbeidsgiver- som arbeidstaker-
representanter. 

Spekter
En fjerde sektor i arbeidslivet i tillegg til stat, kommune og 
privat. Sektoren omfatter tidligere offentlige virksomheter 
slik som Televerket (Telenor) og Lysverket (Hafslund). 

Universitetssekretær
Sammen med kvestor var dette den høyeste stilling 
i Universitetets administrasjon. Stillingen gikk inn i 1961 
da den siste med tittelen, Olav M. Trovik, ble den første 
universitetsdirektør. 

Universitetspedell
Ansvarsområdet er litt uklart, tittelen har vært brukt 
forskjellig gjennom tidene. Den brukes fortsatt i Danmark 
om en slags overordnet vaktmester ved en høyere skole. 

Ved Universitetet hadde pedellen ansvar for budtjenes-
ten. Han hadde tydeligvis en ansvarsfull stilling der han 



Helgesens «billedarkiv» inneholdt både fotografier og informasjonshefter. Alt ble gjenfunnet i et skap på Kjemisk institutt i 2010.  
Foto: Jan Unneberg

65

ble betrodd verdier. I siste paragraf i vedtektene av 1918, 
om oppløsning av foreningen, anbefales nemlig even-
tuelle midler foreningen etterlater seg, å bli forvaltet av 
Universitetets pedell «---ifald denne hertild er villig».

Voldgift
I motsetning til et meglingsinstitutt slik som for eksempel 
Riksmeklingsmannen som sammen med partene kommer 
fram en løsning (forlik) er voldgift en domsavgjørelse. 
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