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1 Styret

Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning:

• Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin

• Nestleder: Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk

• Sekretær: Førstekonsulent Heidi Tømmerdal, Institutt for klinisk medisin

• IT-ansvarlig: Senioringeniør Dag Endresen, Naturhistorisk museum

• Gruppeleder Elisabeth Høidal Ytterdal, USIT

• Overingeniør Terje Grønås, Kjemisk institutt (vara)

Haneef Awan er også styremedlem i Akademikerne-UiO og har deltatt i lønnsfor-
handlingene etter HTA §2.5.1 og §2.5.3.

2 Valgkomitéen

• Professor emeritus Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt

• Rådgiver Hilde Lynnebakken, Fysisk institutt

3 Lokale tillitsvalgte

Våre tillitsvalgte ved Universitetet i Oslo bidrar aktivt i det lokale Akademiker-
samarbeidet. I 2016 har Tekna-UiO hatt følgende representasjon i formelle fora
ved Universitetet i Oslo:

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

• Universitetslektor Stein Michael Storleer har deltatt på informasjons-, drøftings-
og forhandlingsmøter (IDF).

Det medisinske fakultet

• Senioringeniør Haneef Awan har deltatt i Tilsettingsrådet for teknisk-administrative
stillinger, og var fast møtende på IDF-møter.
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• Førstekonsulent Heidi Tømmerdal har deltatt i Innstillingsrådet og var vara
i Tilsettingsrådet.

• Rådgiver Anne Skotte har deltatt i Innstillingsrådet for teknisk-administrative
stillinger.

Naturhistorisk museum

• Senioringeniør Dag Endresen har deltatt på IDF-møter og i Tilsettingsrådet
for museene.

USIT

• Overingeniør Kristen Døssland har deltatt på IDF-møter og i Innstillingsrå-
det for teknisk-administrative stillinger.

Det juridiske fakultet

• Overingeniør Andre Nilsen har deltatt i Innstillingsrådet for teknisk-administrative
stillinger.

4 Lønn og lønnsforhandlinger

I følge §2 av vedtekter er Tekna-UiOs formål å fremme medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår i samsvar med Teknas lover og Tekna Stats vedtekter. Tekna-UiO har
hatt et engasjement gjennom Akademikersamarbeidet for å ivareta våre medlem-
mers interesser i lønns- og arbeidsvilkår.

4.1 §2.5.1 - Sentrale lønnsforhandlinger

Ved oppstart av de årlige 2.5.1 lønnsforhandlingene hadde Tekna-UiO 372 regist-
rerte medlemmer. Av disse sendte 121 inn individuelle krav, hvorav 88 var fra de
teknisk-administrative og 33 fra de vitenskapelige. Sluttresultatet ble et generelt
tillegg på 0,7% til alle 372 medlemmer. I tillegg �kk 53 teknisk-administrative og
18 vitenskapelige individuelle tillegg.

2



4.2 §2.5.3 - Lokale forhandlinger på særlig grunnlag

I 2016 har Universitetet i Oslo gjennomført fem lokale lønnsforhandlinger på sær-
lig grunnlag, i henhold til Hovedtari�avtalens bestemmelsen HTA §2.5.3.

Dato Fremmet Innvilget
03.03.2016 10 6
28.04.2016 7 4
16.06.2016 6 5
08.09.2016 3 3
16.12.2016 2 1

Tabell 1: Antall krav fra Teknamedlemmer forhandlet i 2.5.3-forhandlinger

5 Personalsaker

Det har vært fem personalsaker hvor medlemmer har ønsket bistand fra tillitsvalg-
te.

6 Medlemmmer

Tekna-UiO har jobbet aktivt med rekruttering av nye medlemmer, og var tilste-
de på minglesesjon for nyansatte ved Universitetet i Oslo den 02.06.2016. Per
12.11.2016 hadde Tekna-UiO 403 medlemmer.
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7 Møter og arrangementer

Det har i perioden vært avholdt syv styremøter, to medlemsmøter, årsmøte, og ett
seminar.

13. oktober gjennomførte Tekna et svært vellykket arrangement; "Helseteknologi
– full fart inn i fremtiden". Over 120 personer �kk med seg at Teknas president
åpnet seminaret, og det var virkelig et engasjert publikum i salen. Mange var også
begeistret for den 3D-printede robothånden og kropps-scanneren som utstillerne
demonstrerte utenfor auditoriet.

På Teknas stand �kk medlemmene veiledning og svar på spørsmål knyttet til sitt
medlemskap, og to jurister supplerte med dybdekunnskap innen sitt fagfelt.

Dato Aktivitet
12.01.2016 Styremøte
09.03.2016 Årsmøte
11.04.2016 Styremøte
06.06.2016 Styremøte
21.06.2016 Styremøte
11.08.2016 Medlemsmøte
26.08.2016 Styremøte
27.09.2016 Styremøte
13.10.2016 Seminar
02.11.2016 Styremøte
07.12.2016 Medlemsmøte

Tabell 2: Møter og arrangementer
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8 Deltagelse i kurs, møter og konferanser

Styremedlemmer har deltatt på følgende eksterne møter, kurs og konferanser:

Tekna

• Tekna Stats årsmøte for 2016, (14.-15. januar 2016): Finn Knut Hansen, Haneef
Awan

• Tjenestemannsloven og ansettelser i staten, (21.01.2016): Heidi Tømmerdal

• Lov og avtale i statlig sektor, (3.-4. mars 2016): Dag Endresen

• Hvordan takle rollen som lokal tillitsvalgt i - og etter nedbemanningspro-
sesser, (15.04.2016): Haneef Awan

• Orientering om oppgjøret i statlig sektor, (10.05.2016): Haneef Awan

• Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i statlig sektor, (18.05.2016):
Heidi Tømmerdal

• Informasjonsmøte om ny tari�avtale i staten, (27.05.2016); Haneef Awan

• Kurs: Kon�ikthåndtering og hersketeknikker, (30.05.2016): Haneef Awan

• Bli kjent med Tekna, (07.06.2016): Heidi Tømmerdal

• Lokal lønnspolitikk, (15.06.2016): Dag Endresen

• Årets lokale forhandlinger i staten, (14.09.2016): Heidi Tømmerdal

• Tekna Stats UH-konferanse 2016, (29.09.2016): Heidi Tømmerdal, Stein Michael
Storleer, Haneef Awan

Akademikerne UiO

• Tilsettingsprosesser - videreutvikling av kompetanse del 1 for lokaltillits-
valgte ved UiO, (26.01.2016): Dag Endresen, Haneef Awan

• Tilsettingsprosesser - videreutvikling av kompetanse del 2 for lokaltillits-
valgte ved UiO, (15.03.2016): Haneef Awan

• Informasjonsmøte om ny tari�avtale i staten, (27.05.2016): Dag Endresen

• Akademikerne tari�konferanse, (23.08.2016): Haneef Awan
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