
Referat fra Tekna-UiO årsmøte

Sted

Rom: 3437 Seminarrom C
Bygning: GA06 Ole-Johan Dahls hus

Tid

27. mai 2014, klokken 13:15 - 15:00

Tilstede

Stein Michael Storleer, Christer Wiik Aram (Akademikerne), Heidi Tøm-
merdal, Kristen Døssland, Elisabeth Ytterdal, Anne Skotte, Hilde Lyn-
nebakken, Jan Muller, Sari Thiele, Signe Flood Kjeldsen, Robert Bzuck
Hamar, Toril Ranneberg-Nilsen, Karsten Trulsen, Marthe Parmer, Ca-
milla Stensrud, Beata Mohebi, Damir Nedic, Elvira Kostanda, Yan Zhang,
Terje Grønås, Helle Solvang, Dag Endresen, Haneef Awan

Fungerende leder universitetslektor Stein Michael Storleer åpnet mø-
tet og ønsket alle velkommen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Godkjent uten bemerkninger

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

• Universitetslektor Stein Michael Storleer valgt som ordstyrer

• Senioringeniør Haneef Awan valgt som referent

• Senioringeniør Damir Nedic og og Førstekonsulent Elvira Kostan-
da valgt til å underskrive referat
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3 Lønnsforhandlinger ved Christer Wiik Aram,
Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved UiO

Christer informerte om resultat fra sentrale lønnsforhandlinger som
det ble enighet om den dagen. Det gledelige er at det blir en stor lokal
pott og verken sentrale justeringer eller føringer til denne potten. Selve
forhandlinger er en lang prosess som starter fra midten av september
og avsluttes i oktober. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på
1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai. I tillegg er det satt av en
pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august.
Dette tilsvarer en pott på ca. 60 millioner kroner ved UiO. Fordi vi
ikke har en automatisk opprykk er det viktig å sende inn lønnskrav til
høsten. Christer gikk gjennom følgende punkter som gir mulighet til
lønnsendring ved ansettelse og i løpet av ansettelsesforhold.

HTA pkt. 2.3.3 - årlige individuelle forhandlinger

Det er arbeidsgiver ansvar å gi riktig lønn i forhold til innsats, kompe-
tanse, ansvar, arbeidsoppgaver, og nivå på disse. Det er også arbeids-
giver ansvar å gi ansatte tilbakemeldinger om hva som skal til for å
få lønnsutvikling. Ved UiO har man en lønnspolitikk som gjelder for
alle ansatte. Se gjerne på lønnspolitikken for UiO for å hente knagger
og argumenter som kan brukes i lønnskrav. Man stiller seg sterkere
hvis lønnskravet også kommer fra arbeidsgiver. Se gjerne på følgende
dokumenter:

1. Hovedtariffavtalen

2. Lokal lønnspolitikk ved UiO

3. Stillingsstruktur ved UiO. Hva er forskjellen mellom 1085 (avde-
lingsingeniør), 1087 (overingeniør) og 1181 (senioringeniør). Dette
er spesielt aktuelt hvis man også ønsker en endring på stillings-
koden i kravet.

Akademikerne ønsker sterkere fokus på lokal lønnsdannelse. Dette in-
nebærer at rammene forhandles sentralt, men fordeles lokalt. Det er
viktig å ikke være beskjeden, men realistisk når en sender inn lønns-
krav. Ønsker man to trinn så kan man godt kreve 3 - 4 lønnstrinn. Det
er videre viktig å begrunne søknaden godt da dette er vårt verktøy for å
fremme og argumentere for kravet til arbeidsgiveren. Bruk gjerne Tek-
nas lønnsstatistikk i utforming av lønnskravet. Det kan også være lurt
å informere arbeidsgiver dersom du har tenkt til å sende inn lønnskrav
i år, slik at de blir klar over dette.
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HTA pkt. 2.3.4 - forhandlinger på særskilt grunnlag

Forhandlinger på særskilt grunnlag skjer seks ganger i året ved UiO.

• Punkt 2.3.4.1.a gir mulighet for forhandlinger av lønn og stillings-
kode dersom det er skjedd vesentlig endringer i stillingensinnhold.
Fortrinnsvis bør de nye oppgavene ligge på høyere nivå og endrin-
gen bør være minst 50%.

• Punkt 2.3.4.2 gir mulighet for forhandlinger av lønn og stillings-
koder dersom man har fått tilbud om jobb annet sted, eller gjort
ekstraordinær innsats. Her er det arbeidsgivers siste tilbud som
gjelder.

• Punkt 2.3.4.3 gir mulighet for forhandlinger der dokumenterte
lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. Arbeids-
giver i slike tilfeller skal, i samråd med de tillitsvagle, rette opp
lønnsforskjellen i henhold til likestillingsloven §5.

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.

Lønnsamtalen

Akademikerne fikk for 5 år siden gjennomslag for sitt krav om en lokal
lønnssamtale. Dette er et virkemiddel for å støtte oppunder lokal lønns-
dannelse. Be om lønnssamtale, gjerne før sommeren, for å gi uttrykk
for dine ambisjoner og ikke minst å kunne få en avklaring ihht. forvent-
ninger om eget lønnsnivå knyttet opp mot forventet lønnsutvikling og
karriere. Lønnsamtalen åpner for dialog mellom ansatte og arbeidsgiver
i tilknytning til lønn og karrieremuligheter.

4 Gjennomgang av årsberetning

Årsberetning for 2013 er fra mars 2013 og frem til mai 2014. Godkjent
uten spørsmål eller kommentarer.
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5 Valg av styreverv

Kristen Døssland presenterte valgkomiteens forslag:

• Leder: Professor Finn Knut Hansen (Kjemi)

• Medlem: Universitetslektor Stein Michael Storleer (IFI)

• Medlem: Førstekonsulent Heidi Tømmerdal (Klinmed)

• Medlem: Senioringeniør Elisabeth Høidal Ytterdal (USIT)

• Medlem: Senioringeniør Haneef Awan (Klinmed)

• Vara: Senioringeniør Dag Endresen (NHM)

• Vara: Senioringeniør Terje Grønås (Kjemi)

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

6 Valg av valgkomiteen

Stein Michael Storleer presenterte forslag til kandidater:

• Kristen Døssland

• Harald Walderhaug

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

7 Eventuelt

• Det normale er å ha årsmøte rundt årskifte, men det har sklidd litt
i det senere tid. Styret sjekker det formelle og lander på et egnet
tidspunkt.

• Styret finner en egnet dato for en workshop for å hjelpe medlem-
mer med utforming av lønnskrav.
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