
 

- 

 
 
Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2009 
 

Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er dels forankret i Forskerforbundets 

arbeidsprogram for perioden 2007-2009, dels i prioriterte lokale arbeidsoppgaver. Mange av 

oppgavene knyttet til enkeltsaker, medbestemmelse etter Hovedavtalen med mer, er ikke omtalt i 

programmet, men har sin naturlige plass i sekretariatets og styrets daglige arbeid. 
 
 
I. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 
 
Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for 
alle medlemsgrupper. Målet er å få iverksatt den fremforhandlede lokale lønnspolitikken ved 
UiO. Sekretariatet og styret skal prioritere innsatsen for å synliggjøre og redusere 
lønnsetterslepet i sektoren, med sikte på å gi UiO mulighet til å konkurrere om den beste 
arbeidskraften i alle stillingsgrupper, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker i tillegg å bidra til å 
lette karriereplanleggingen for alle medlemmer. 
 
I året som kommer vil lokallaget: 
 

 øke innsatsen knyttet til lønnsinnplassering ved ansettelse, for å sikre medlemmer i alle 
stillingsgrupper en riktig lønnsfastsettelse i det de tiltrer sin stilling og at arbeidsgiver 
benytter muligheten som hovedtariffavtalen (2.3.8) gir til å justere lønn første år 
 

 gjennomføre opplæringstiltak/informasjonsmøter i forkant av frist for innsending av 
lønnskrav, med sikte på å mobilisere og kvalitetssikre krav 

 
 bidra til å planlegge og gjennomføre et nasjonalt seminar om karriereplanlegging for 

både vitenskapelige og teknisk-administrative medlemmer ved UiO høsten 2009 
 

 arbeide for å bedre kvinners muligheter til å oppnå professorkompetanse 
 

 arbeide for økt samsvar mellom stillingskoder og reelle arbeidsoppgaver i alle teknisk-
administrative stillinger, gjennom økt bruk av 2.3.4-forhandlinger 

 
 påvirke arbeidsgiver til også å bruke 2.3.4.-forhandlinger for å holde på særlig høyt 

kvalifiserte vitenskapelige ansatte 
 

 bruke de kanaler som står til lagets rådighet for å bidra til at UiO etablerer en 
livsfasepolitikk tilpasset så vel seniorer som rekrutter 

 
 støtte UiOs arbeid for å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser ved flest mulig enheter, 

samt at de fakulteter som har gjennomført slike følger dem opp på en måte som tjener 
medlemmenes trivsel og interesser 

 
 arbeide for å få iverksatt bedre rutiner for mottak og integrering av nye medarbeidere, 

både teknisk-administrative og vitenskapelige 
 

 være en pådriver for at postdoktor-/forskerstillingene brukes i henhold til 
stillingsinstruksene 

 
 arbeide for at medlemmenes immaterielle rettigheter til oppfinnelser, 

forskningsresultater, undervisningsmateriell og publikasjoner ivaretas 



II. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK  
 
Lokallagets hovedoppgave er å bidra til at UiO er en trygg og demokratisk arbeidsplass hvor de 

ansattes rett til medbestemmelse og deres mulighet til å utnytte sitt faglige potensial blir ivaretatt 

og styrket. Vi har som mål å være en aktiv bidragsyter til den forsknings- og utdanningspolitiske 

debatten. Vi vil invitere medlemmene til diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger, med 

tanke på å utarbeide forslag til løsninger.  

I 2009 blir oppfølging av Prosess faglig prioriteringer, Forskningsmeldingen, 

konsekvenser av bortfallet av særavtalen og utformingen av ny strategisk plan for 2010-2014 

særlig viktige saker. 

 

I året som kommer vil lokallaget: 

 
 arbeide for at fordeling av arbeidstid iht. ”Retningslinjer for normal fordeling av 

arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden for kombinerte undervisnings- og forskerstillinger 
ved UiO” sikres ved enhetene 
 

 utfordre enhetene til å iverksette tiltak som muliggjør sammenhengende tid til forskning 
 

 arbeide for at UiO setter av tilstrekkelig midler til å utføre de lovpålagte undervisnings- 
og veiledningsoppgavene 

 
 arbeide for at oppfølgingen av de faglige prioriteringene i størst mulig grad inkluderer 

fagmiljøene, og at den enkelte ansattes mulighet til forskning ivaretas gjennom 
basisbevilgningene 

 
 bidra til Forskerforbundets oppfølging av Forskningsmeldingen 

 
 bidra til å utrede konsekvensene av bortfall av særavtalen 

 
 følge opp utformingen av ny strategisk plan for 2010-2014 på grunnenhetene og ved UiO 

sentralt   
 

 bidra til å utforme Forskerforbundets rekrutteringspolitikk, med tanke på å lette 
karriereplanlegging for rekrutter 
 

 bidra til et målrettet arbeid med ivaretagelse av utenlandske forskere 
  

 arbeide for at normal tilsettingsperiode i stipendiatstillinger skal være fire år med 25 % 
undervisnings/administrasjonsplikt 

 
 arbeide for at todelt ledelse på institusjonsnivå med valgt dekan og rektor videreføres, 

men at grunnenhetene selv skal kunne velge sin styringsform 
 
 

 
 

 

 



III. ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEID 
 
Lokallagets hovedoppgave er å sikre medlemmene informasjon, oppfølging og medbestemmelse 

på alle nivåer ved UiO. Vi skal ha et effektivt og godt bemannet sekretariat, ledet av 

hovedtillitsvalgt og med til sammen 3 hele tillitsvalgtårsverk, samt et godt utbygd nettverk av 

motiverte og skolerte lokale tillitsvalgte. Lokallaget skal være oppdatert på alle de forhold og 

prosesser som berører tjenestemannsorganisasjonene og også på aktuelle universitetspolitiske 

saker og holde medlemmer løpende orientert.  

 

I året som kommer vil lokallaget: 
 

 rekruttere tillitsvalgte, særlig blant vitenskapelige ansatte, slik at vi til en hver tid er 

tilfredsstillende representert ved hvert fakultet og tilsvarende enheter på UiO, samt 

oppfordre til at de ulike instituttene inviteres til de fakultetsvise informasjons- og 

drøftingsmøtene for å presentere seg for de tillitsvalgte  

 

 etablere nettverk av kontaktpersoner på enhetsnivå, fortrinnsvis på hvert 

institutt/tilsvarende enhet, for å bedre informasjonsflyten og kontakten mellom 

medlemmene og tillitsvalgte  

 

 arbeide for å arrangere flere lokale medlemsmøter  

 

 styrke vår medieeksponering og profilering i viktige saker 

 

 styrke og videreutvikle kompetansen til sekretariatet og styret, deriblant utmeisling av 

tydeligere arbeidsfordeling. 

 

 videreføre og videreutvikle kontakten og samarbeidet med andre fagforeninger lokalt, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt  

 

 arrangere minst to fagpolitiske seminarer  

o et morgenseminar om konsekvensene av styringsreformen og innføringen av 

enhetlig ledelse ved UiO 

o et høstsymposium 

 

 arrangere relevante kurs/seminarer for medlemmene  

o minst tre pensjonskurs  

o minst ett kurs for medlemmer i lederstillinger 

o minst ett kurs for medlemmer i styrer og råd 

o minst ett seminar i samarbeid med FAP 

o minst ett seminar i samarbeid med FBF 

o minst ett stipendiatseminar 

 

 oppfølge og arrangere relevante kurs for tillitsvalgte  

o minst to seminarer om innstillings- og tilsettingsprosesser  

o to kurs/seminarer i forbindelse med tariffoppgjøret 2009  

 

 formidle jevnlig informasjon til medlemmer om sentrale og lokale saker gjennom 

nyhetsbrev og nettsiden 

 



 oppdatere vår egen nettside slik at den inneholder viktig informasjon til forskjellige 

stillingsgrupper om tilsettingsprosedyrer, lønnsinnplassering og -forhandlinger, 

arbeidsvilkår, immaterielle rettigheter og lignende. 

 

 rekruttere nye medlemmer fra alle relevante stillingsgrupper ved UiO 


