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Årsberetning for Akademikerne-UiO for 2020  

 

 

 

Om Akademikerne-UiO 
 

Medlemmer  
Akademikerne-UiO har medlemsmasse sammensatt fra 14 av 15 foreninger i Akademikerne 

Stat. Akademikersamarbeidet ved UiO består av AFAG, NITO, Tekna, Samfunnsviterne, 

Naturviterne, Juristforbundet, Psykologforeningen, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, 

Samfunnsøkonomene, Econa, Farmaceutene, Lektorlaget og Veterinærforeningen.  

Medlemstallet for hovedsammenslutningene ved UiO varierer noe etter opptellingsmetode, 

og hvorvidt det er opptelling av medlemstall etter hovedavtalen eller hovedtariffavtalen som 

legges til grunn. 

Opptelling etter hovedavtalen omfatter den totale medlemsmassen, omfattet av 

mekanismene for kollektiv representasjon, og individuell representasjon utenom 

lønnsforhandlinger. Opptelling etter hovedavtalen gir Akademikernes foreninger ved UiO en 

medlemsmasse på rundt 2200 personer.  

Opptelling etter hovedtariffavtalen ekskluderer noen kategorier av ansatte, primært ansatte i 

professor II 8013. Dette er bistillinger, og lønn fastsettes administrativt. Medlemstallet etter 

hovedtariffavtalen er derfor noe lavere.  

Styret  
Styret for Akademikerne-UiO består av leder/tillitsvalgte fra hver av medlemsforeningene 

som inngår i Akademikersamarbeidet i tariffområdet stat. Den norske veterinærforening og 

Norsk lektorlag har medlemmer ved UiO, men ikke lokale tillitsvalgte. Disse ivaretas spesielt 

av hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO.  

Sentrale tillitsvalgte for Akademikerne-UiO i 2020 var Tina Næss (hovedtillitsvalgt) og Olav 

Stanly Kyrvestad.  

 

Tekna Dag Endresen 

Den norske legeforening Svend Davanger (leder)  

Samfunnsviterne Niclas J. M. Berger 
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AFAG Bent Aaby 

Den norske tannlegeforening Ingvild Brusevold 

Econa Jon Brudeseth 

Samfunnsøkonomene Kjell Arne Brekke 

NITO Olav Stanly Kyrvestad 

Farmaceutene Ingunn Björnsdottir 

Norges Juristforbund Christina Victoria Eckhoff/ Are Evju 

Norsk psykologforening Helene A. Nissen-Lie/ Rune Flaaten Bjørk 

Naturviterne Helle Tessand Baalsrud 

 

Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter 

Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO 

Tina Næss Hovedtillitsvalgt Akademikerne-UiO 

Svend Davanger Styreleder Akademikerne-UiO 

Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Akademikerne-UiO 

Det humanistiske fakultet 

Tina Næss Tillitsvalgt ansettelsesråd og IDF (hoved) 

Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt ansettelsesråd og IDF (vara) 

Det juridiske fakultet 

Erik Winge Tillitsvalgt IDF (hoved) 

Tina Næss Tillitsvalgt IDF (vara) og ansettelsesråd 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt IDF og ansettelsesråd (2.vara) 

Stein Michael Storleer Tillitsvalgt IDF 

Terje Grønås Tillitsvalgt IDF 

Berit Kaasa Tillitsvalgt IDF 

Hilde Nilsen  Tillitsvalgt ansettelsesråd (hoved) 

Hege Gilbø Bakke Tillitsvalgt ansettelsesråd (vara) 

Det medisinske fakultet 

Svend Davanger Tillitsvalgt IDF 

Mattias Solbakken Ansettelsesråd (hoved), IDF 

Niclas J.M. Berger Ansettelsesråd (1. vara), IDF 

Tina Næss Ansettelsesråd (2. vara), IDF (vara) 

Det odontologiske fakultet 

Ingvild Brusevold Tillitsvalgt IDF (hoved) 

Tina Næss Ansettelsesråd 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Helene A. Nissen-Lie Tillitsvalgt IDF 

Sarah Younes Ansettelsesråd (vara) 

Tina Næss Ansettelsesråd (hoved) og IDF (vara) 
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Det teologiske fakultet 

Tina Næss Tillitsvalgt IDF og ansettelsesråd (felles råd med HF) 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Olav Stanly Kyrvestad Ansettelsesråd og IDF (hoved) 

Tina Næss Ansettelsesråd og IDF(vara) 

Kulturhistorisk museum 

Tina Næss KHM IDF-møter, ansettelsesråd for ledere ved både NHM 

og KHM, vara felles ansettelsesråd for NHM og KHM 

Frøydis 

Schulz 

Vara felles ansettelsesråd for NHM og KHM 

LOS 

Olav Stanly 

Kyrvestad 

Sentralt ansettelsesråd LOS/EA/USIT (hoved) og 

IDF EA 

Bent Aaby Sentralt Ansettelsesråd (1. Vara) 

Tina Næss IDF-Møter LOS- ADS (hoved) og  LOS-AF 

(vara) sentralt ansettelsesråd (2. vara) 

Gaute Juveth IDF EA 

Naturhistorisk museum 

Dag 

Endresen 

NHM IDF-møter, felles ansettelsesråd for NHM og 

KHM (hoved) 

Tina Næss Ansettelsesråd for ledere ved både NHM og KHM, samt 

vara for IDF-NHM og felles ansettelsesråd for NHM og 

KHM 
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Naturhistorisk museum 

Frøydis 

Schulz 

Vara felles ansettelsesråd for NHM og KHM 

Universitetsbiblioteket  

Pål Magnus Lykkja IDF og ansettelsesråd (hoved) 

Erik Winge IDF (hoved) 

Tina Næss Ansettelsesråd og IDF (vara) 

USIT 

Kristen Døssland IDF (hoved) 

Torben Horn Rønneberg IDF (vara) 

 

Styremøter 2020 
Det ble i 2020 avholdt ni ordinære styremøter. Årsmøte ble kansellert som følge av 

pandemien.   
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Økonomi 2020 
Som hovedsammenslutning med partsrettigheter etter hovedavtalen mottar Akademikerne 

NOK 50 000 årlig i driftstilskudd fra UiO. Kostnader knyttet til mobiltelefon og IT-utstyr 

belastes UiO-direkte og kommer til fratrekk på overføringen året etter. Akademikerne-UiO 

har ikke hatt noen større utlegg i 2020, men kostnader fra 2019 på IT-utstyr kommer til syne 

i årets regnskap som fratrekk på innbetalte driftstilskudd. I 2019 ble IT-utstyret på kontoret 

blant annet byttet fordi det var så gammelt at USIT ikke lengre kunne oppgradere 

programvaren på PCene. 

Utlegg til kurs/seminarer er fullstendig fraværende da koronapandemien har flyttet all 

aktivitet over på digitale plattformer.  

    Inn Ut 

Saldo 
01.01.2020   100910   

Feb Driftsmidler UiO 22254   

Des Kontorutstyr   4290 

  Renter 27   

Saldo 
21.12.2020   118901   

 

 

Temaer i 2020  
Tillitsvalgte for ansatte ved UiO representerer sine medlemmer ved å ivareta i kollektive 

prosesser og ved støtte til det enkelte medlem i f.eks. lønns- eller konfliktsituasjoner.  

Tillitsvalgte for Akademikerne-UiO ivaretar den kollektive rollen ved representasjon i IDF-

møter og forhandlinger etter bestemmelsene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen, 

tilpasningsavtalen ved UiO, samt etter Statsansatteloven.  

Akademikerne-UiOs nettsider har oversikt over lokale tillitsvalgte på de ulike enhetene.  

Norge gikk inn i det digitale i mars 2020, og vi sammen med alle andre. Pandemihåndtering 

og smittevern har vært på agendaen i alle IDF-møter siden 12. mars 2020, og fortsetter å 

legge rammene for hvordan hverdagen håndteres for alle ansatte ved UiO. Spesielt 

oppfølgingen av midlertidig ansatte; hvordan deres rettigheter og de formelle aspektene som 

forlengelser og utsettelser følges opp har vært et stort tema gjennom hele året.  

 

Lønn og lønnsjustering ved UiO  

Akademikerne har som politikk at lønnsdannelse skal skje på den enkelte gjennom kollektive 
lokale forhandlinger. Dette gir virksomhetene handlingsrom til å målrette bruken av 
lønnsmidler, og den lokale lønnspolitikken blir et viktig personalpolitisk virkemiddel. 

Konkret oppfordrer vi alle medlemmer til å benytte seg av rettigheten til årlig lønnssamtale. 
Dette er en god anledning til å avstemme forventninger fra både arbeidstaker og arbeidsgiver 
og kan legge grunnlaget for videre kompetanse- og lønnsutvikling.  

http://foreninger.uio.no/akademikerne/Kontakt/Lokale%20AK-tillitsvalgte/
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Uavhengig av hvilken bestemmelse medlemmenes lønnskrav skal forhandles under, er 
Akademikerne avhengige av god argumentasjon i kravene. Vi oppfordrer medlemmene til å ta 
kontakt med tillitsvalgte i sin forening med spørsmål om lønnsforhandlinger.  

Hovedoppgjøret og 2.5.1-forhandlinger ved UiO 2020 

Hovedoppgjøret 2020 ble, igjen grunnet pandemien, utsatt fra våren til høsten, med oppstart 

i september. Akademikerne varslet plassfratredelse for flere departementer i staten, men 

løsningen kom på overtid gjennom mekling. Resultatet var 0,45 % av Akademikernes 

lønnsmasse til lokale forhandlinger.  

De lokale partene ved Universitetet i Oslo var på forhånd enige om å benytte kollektive virkemidler i 

årets forhandlinger, og kom til enighet om et generelt tillegg til ansatte omfattet av Akademikernes 

hovedtariffavtale, som ikke har en sluttdato i 2020, etter følgende modell:  

 Kr. 568.000 eller mer i årslønn (i 100 % stilling): 0,44 % 

 Lavere enn kr. 568.000 i årslønn (i 100 % stilling): 0,54 % 

 

 

2.5.3 og 2.5.5 

Forhandlinger etter hovedtariffavtalens 2.5.3 Særlige grunnlag, ble avholdt fire ganger på 

UiO i 2020. En planlagt forhandlingsrunde i begynnelsen av april ble slått sammen med 

forhandlingene i juni.  

Krav som fremsettes under 2.5.3 skal begrunnes under kriteriene for opprykk på særlig 

grunnlag, og forhandles individuelt.  

Hovedtariffavtalens 2.5.5 sier at «Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og 

ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny 

innenfor stillingens lønnsalternativer.»  

 

BOTT  
UiO inngår i et nasjonalt universitetssamarbeid med UiB, UiT og NTNU, der formålet er «å 

styrke de deltakende organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester 

som støtter opp om organisasjonens primærvirksomhet». NMBU har observatørstatus.  

BOTT-samarbeidet innebærer flere fagsamarbeid, og rapporterer til en styringsgruppe 

bestående av universitetsdirektørene ved de fire partnerne.  

UiO har etablert en rekke med mottaksprosjekter for de ulike delene av BOTT-samarbeidet, 

som nødvendigvis vil ha konsekvenser for hvordan vi jobber ved UiO og hvordan vi forholder 

oss til ulike leverandører for hele sektoren. UiOs ledelse er tydelige på at fremgangen i 

prosjektene i stor grad er å tråkke stier gjennom ukjent terreng, men understreker at UiO 

skal benytte mulighetsrommet til å fokusere på kompetanseheving og utvikling for den 

enkelte ansatte, selv om noen arbeidsoppgaver blir endret.  

Akademikerne-UiO følger prosessene tett på sentralt nivå, og er også godt orientert om 

prosessene lokalt på UiO, særlig innenfor LOS/ADS.  

Mer om BOTT-samarbeidet 

https://www.bott-samarbeidet.no/
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UiO:IT 
Parallelt med prosjektene i BOTT-samarbeidet må UiO svare med utviklingen av egen IT-

organisasjon. Eget prosjekt er startet i 2019, med mandat for «vurdering av framtidig 

organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og 

utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og 

alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i 

masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av 

arbeidsprosesser». 

Prosjektet går til vedtak i UiOs styre i begynnelsen av 2021. 

Mer informasjon er tilgjengelig på prosjektets nettsider 

 

Øvrige saker 

For øvrige saker i sentralt IDF i løpet av 2020, se vedlegg.  

For referater fra lokale IDF, ta kontakt med lokal ledelse eller tillitsvalgte.  

 

 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-it/

