
Referat fra Tekna-UiO årsmøte

Sted

Seminarrom Python, Ole-Johan Dahls hus

Tid

26. februar 2013, klokken 14:00 - 16:15

Tilstede

Finn Knut Hansen, Pål-André Lund (Tekna), Christer Wiik Aram (Akademik-
erne), Ingar Vindenes, Haneef Awan, Kristen Døssland, Stig Bensrud,
Heidi Tømmerdal, Adriana Eidsvik, Elisabeth Ytterdal, Siv Aalbergsjø,
Liv Ingunn B. Sikkeland, Vibeke Årskog, Camilla Solberg, Yngve Haft-
ing, Harald Walderhaug, Suhas Govind Joshi, Stein Michael Storleer,
Azar Jabbari.

Leder Professor Finn Knut Hansen åpnet møtet og ønsket alle velkom-
men.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Godkjent uten bemerkninger

2 Valg av ordstyrer og referent
samt to til å underskrive referat

• Finn Knut Hansen valgt som ordstyrer

• Haneef Awan valgt som referent

• Harald Walderhaug og Kristen Døssland valgt til å underskrive
referat
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3 Presentasjon fra Tekna ved Pål-André Lund

Teknas policydokument om utdanning og forskning ble utdelt til de
som var tilstede. Tekna-styret har vedtatt policydokumentet og fremhev-
er en utdanningspolitikk som sikrer rekrutering til teknisk- og naturviten-
skapelige utdanning på høyt internasjonalt nivå.

Teknas forskerne

Formålet med Teknas forskerne gruppen er å ivareta faglige interesser
innenfor forskning og utvikling. Større fokus er rettet mot å synliggjøre
PhD graden i fagdisiplin teknisk- og naturvitenskapelige utdanning.
Kommentar fra salen var at økt synlighet bør gi uttelling i arbeidslivet
for kandidater som fullfører PhD-grad. Det er et dilemma at doktoran-
der ofte får samme betingelser i arbeidslivet som en med mastergrad,
og at det å ta en doktorgrad oppleves som tapsprosjekt.

Prosjekter Tekna jobber med

• Teknas lønnsstatistikk - som også er Teknas sterkeste merkevare

• Strategiprosjekt - som har fokus på kartlegging av nye trender og
oppgradering av sekretariatet

• Valgprosjekt i forbindelse med valg til høsten. Her vil Tekna komme
med forslag til tema som skal merkeres i valgkampen

• Tekna deltar i Arendalsuka 2013 som er møteplass for debatt og
utforming av politikk for nåtid og framtid

• Tekna jobber aktivt med å samle forslag til boligpolitikkmelding
som kommer fra regjering for å få til vel fungerende studentbolig
politikk
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4 Presentasjon fra Akademikernes
hovedtillitsvalgt ved UiO, Christer Wiik Aram

Christer satt fokus på lokale lønnsforhandlinger ved UiO, og fremhevet
at det å ivareta seg selv, ved aktivt å sende inn lønnskrav i lokale
forhandlinger, er viktigste årsaken til bedre lønn. Han gikk gjennom
følgende punkter i Hovedtariffavtalen:

HTA pkt. 2.3.3 - årlige forhandlinger

I 2012 var det et hovedoppgjør og UiO fikk i overkant av 30 millioner i
lokalpott. Akademikerne ønsker sterkere fokus på lokal lønnsdannelse.
Det er viktig å ikke være beskjeden, men realistisk når en sender inn
lønnskrav. Det er videre viktig å begrunne søknaden godt da dette er
vårt verktøy for å fremme og argumentere for kravet til arbeidsgiveren.

HTA pkt. 2.3.4 - forhandlinger på særskilt grunnlag

Ved UiO skjer dette seks ganger i året. Det kommer få krav fra våre
medlemmer sett i forhold til antall medlemmer i Akademikerne. Vi har
en stor vitenskapelig gruppe blant våre medlemmer. Det kan være år-
saken til at det kommer få krav da det er særskilte forhold som blir
vurdert og som krever vesentlig endring i stilling.

HTA pkt. 2.3.8 - Justering av lønn

Arbeidsgiver har noe frihet til å justere lønn, men ikke stillingskoden,
etter at den nytilsatt har fungert i stillingen i ett år. I denne sammen-
hengen, er hva dine kolleger tjener i samme stilling, ikke et argument i
seg selv.

Lønnsamtalen

Akademikerne fikk for 3 år siden gjennomslag for sitt krav om en lokal
lønnssamtale. Alle har krav på lønnsamtalen og det er viktig å planlegge
det i forhold til tidspunktet for 2.3.3. forhandlinger. Mai-måned er et
gunstig tidspunkt for å be om en lønnssamtale med nærmeste leder.
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