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Agenda

1. Konstituering 

2- Akademikerne-UiO årsberetning 2020

3. Hovedsaker og kommende aktiviteter 2021



Konstituering

● Valg av møteleder

● Valg av referent

● Signering av protokollen 

● Merknader til innkalling

● Merknader til dagsorden 





Akademikerne-UiO 2019 - Styre

Den norske legeforening Svend Davanger (styreleder)

Tekna Dag Endresen

Samfunnsviterne Niclas J. M. Berger

AFAG Bent Aaby

Naturviterne Helle T. Baalsrud

Norsk Psykologforening Rune Flaaten Bjørk 

Norges Juristforbund Christina V. Eckhoff / Are Evju 

NITO Olav S. Kyrvestad

Samfunnsøkonomene Kjell Arne Brekke

Den norske tannlegeforening Ingvild Brusevold

Econa Jon Brudeseth

Farmaceutene Ingunn Björnsdottir



Kollektiv representasjon 

● 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. 

● Informasjon 

● Drøfting 

● Forhandling 



Hovedtemaer 2020

● UiO:IT

● BOTT – Sak/arkiv

● Samlet arkivfunksjon 

● BOTT – økonomi og lønn 

● Livsvitenskapsbygget

● OD-MED administrasjonene

● Korona

● Midlertidig ansatte - forlengelser

● Hjemmekontor/tilstedeværelse

● Kompensasjoner 

● Rettigheter til digitalt undervisningsmateriale 

● Arbeidstidsbestemmelser



Lønnsforhandlinger 

●Hovedoppgjøret 2020:
● Korona

●Mekling i 2020

● Resultat 2020: 0,45 % av lønnsmassen til 

lokale forhandlinger 



Resultatet ved UiO 2020

Partene er enige om at det med virkning fra 1. oktober 2020 gis et generelt tillegg til ansatte som 

omfattes av lokale forhandlinger pkt. 2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom Staten og 

Akademikerne og som ikke har en sluttdato i 2020.

Tillegget gis 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 %



Mellomoppgjøret 2021 

●Frontfagsmodellen 

●Korona

●Sentrale signaler 

●Frister

●253 – forhandlinger på særlig grunnlag



Hovedtemaer 2021

● Korona 

● UiO:IT

● BOTT 

● Lokal lønnspolitikk



Medlemstilbud lokalt

● Kurs for stipendiater og postdoktorer vår og høst 2021

● Tema er hva fagforeningene kan bistå med, samt erfaringer og råd fra vitenskapelig ansatte 

● Øvrige tilbud: 

● Kurs i forbindelse med lønnsforhandlinger (hvordan skrive gode lønnskrav)

● Kurs/ foredrag med informasjon omkring pensjon

● De enkelte foreningene har kurstilbud og arrangementer, se nettsidene deres for mer informasjon 



foreninger.uio.no/akademikerne


