FORSKERFORBUNDET VED UNIVERSITETET I OSLO

ÅRSPLAN 2017
Godkjent på styremøte 2/2017

1) Lønn
a) Utarbeide plan for gjennomføring av 2.5.1-forhandlinger; utforme kriterier for krav og
tilpasset kravskjema.
b) Arbeide videre med spesifikke kriterier for ekstraordinær innsats (2.5.3, nr. 2).
-

c) Utarbeide en plan for økt begynnerlønn samt reforhandling innen 12 måneder (se 2.5.5,
pkt. 3) for vitenskapelig ansatte.
2) Bevisstgjøring av våre medlemmers rettigheter som arbeidstakere, og herunder;
a) Lønnsinnplassering/reforhandling (2.5.5, pkt. 3) ved nytilsetting.
b) Medarbeidersamtaler
c) Tilrettelegging i livsfaser
d) Midlertidig ansatte

3) Organisasjons- og kommunikasjonsarbeid
a) Medlemsrekruttering
b) Styrking av tillitsvalgtapparatet (kursing, videreutdanning, rekruttering)

4) Forsknings- og undervisningspolitikk
Arbeide for at forskningsbasert undervisning opprettholdes gjennom kombinerte stillinger
med rett og plikt til forsknings- og undervisningsarbeid slik at forskning og undervisning
ikke skilles fra hverandre i to karriereløp. Jobbe for at et meritteringssystem for
undervisning utvikles/forbedres. Utrede hvordan dette kan implementeres ved UiO, og
videre overveie hvordan det kan tilpasses til et nytt lønnssystem for staten.

NB! Punkter med blåmerket skrift/understrykning inneholder automatiske kryssreferanser (hyperlink)
til andre dokumenter (høyreklikk).

PLANLAGTE OG GJENNOMF ØRTE KURS 2017

Kursnavn
Kurs i regelverk rundt midlertidig tilsetting
Juridisk skolering – Lov for statsansatte
Pensjon og valgmuligheter v/ SPK
Kurs om innstillingsrådets oppgaver og mandat
Overlappings- og styreseminar på Sem gjestegård
Kurs for stipendiater
Styre- og tillitsvalgtseminar i Stockholm
Kurs i praktisk arbeid i tilsettingsråd - Oppgaver og ansvar
Pension and options w/ the Norwegian Public Service Pension Fund
Hvordan få høyere lønn? - Lønnsguide og lønnskrav
Kurs for ledere - Samarbeid mellom leder og tillitsvalgte
FFTA-seminar - Konflikter og konflikthåndtering ifm omorganisering
Popcorn & Jazz
Researchers’ Night – Talkshow
Kurs i tilsettingsprosesser - viteskapelige stillinger - tilsettingsutvalg –
kompetanseopprykk
Sekretariatsseminar på Jeløya
Kurs i livsfasepolitikk
Kurs i diskriminering og likestilling i arbeidslivet
Kurs for utenlandske stipendiater, postdoktorer og forskere på engelsk

Planlagt dato
25.01.2017
15.02.2017
22.02.2017
28.02.2017
14.-15.03.2017
15.03.2017
02.-05.04.17
26.04.2017
03.05.2017
31.05.2017
07.06.2017
15.06.2017
05.-06.09.2017
September
27.09.2017
10.-11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
07.11.2017

