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Forslag til 

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 

 

Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er forankret i Forskerforbundets 

arbeidsprogram for perioden 2010-2012, og 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. 

 

1. LØNNSVILKÅR  

Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og 

arbeidsvilkårene for alle medlemsgrupper. Den lønnen vi mottar sier noe om den verdien 

arbeidsgiver setter på vårt arbeid. Lokallagsstyret ser med bekymring på det faktum at våre 

medlemsgrupper fortsetter å tape lønnsmessig i forhold til sammenlignbare grupper i privat, så 

vel som i offentlig sektor. Professorlønningene er i så henseende svært viktige, da de utgjør 

«taket» for alle lønninger i sektoren. Så lenge professorlønnen holdes nede, vil alle andre 

lønninger også holdes nede. Historisk sett har professorer blitt oppfattet som en 

høystatusgruppe. For eksempel tjente professorene i 1973 ca 2,5 ganger mer enn 

gjennomsnittsinntekten til mannlige industriarbeidere. I 2010 var forholdstallet redusert til ca 

1,5 ganger mer1. Hvis vi skal tilbake til 1973 så må den gjennomsnittlige professorlønnen øke 

fra dagens (2010) kr 667 000, - til hele kr 1 107 000,-. Dette er en økning på + kr 440 000,-. 

Professorenes gjennomsnittslønn ligger i dag dessuten langt bak gjennomsnittet til de med 10 

% høyest snittlønn i Norge, og avstanden bare fortsetter å øke. I 2004 var avstanden 152 000 

kroner; i 2010 er den 193 000 kroner.2 

Lokallagsstyret tolker disse tallene som tegn på at statusen knyttet til det å være ansatt i 

universitets- og forskningssektoren er fallende. Innenfor en rekke fagområder, ser vi allerede i 

dag at fallet i status går utover rekrutteringen til sektoren. Lokallagsstyret mener høyere lønn 

er et nødvendig virkemiddel for å snu denne negative spiralen, som på sikt vil kunne være 

ødeleggende for sektoren.  

                                                             
1
 http://www.forskerforbundet.no/upload/statistikk/2-1_Relativ-lonnsutvikling_1973-2010.pdf 

2
 I 2004 var snittlønnen til professorer kr 508 000,-, mens snittlønnen til de 10 % med høyest inntekt i Norge var 

660 000. I 2010 var snittlønnen til professorer kr 667 000,-, mens snittlønnen til de 10 % med høyest inntekt i Norge 

var 860 000,-. 

http://www.forskerforbundet.no/upload/statistikk/2-1_Relativ-lonnsutvikling_1973-2010.pdf


Deler av lønnsetterslepet må åpenbart tettes i sentrale forhandlinger. 

Forhandlingssystemet i staten legger imidlertid opp til at deler av lønnsdannelsen skal skje 

lokalt. Derfor må også UiOs ledelse ta ansvar for å bedre lønnsforholdene til sine ansatte slik at 

vi ikke fortsetter å bli akterutseilt lønnsmessig. Selv om UiO innenfor de fleste fagområder og 

stillingskategorier neppe vil kunne tilby konkurransedyktige lønninger, må UiOs ledelse bidra til 

å få lønnsnivået opp. På sikt vil konsekvensen av at UiO tilbyr dårligere lønnsbetingelser enn 

andre sektorer og sammenlignbare norske og utenlandske institusjoner bli at vi taper 

konkurransen om den best kvalifiserte og mest motiverte arbeidskraften. Kostnadsnivået i 

hovedstaden er høyt. UiO må arbeide for å holde tritt med lønnsutviklingen i konkurrerende 

sektorer, og UiO må være lønnsledende i universitets- og høyskolesektoren i Norge. De høye 

ambisjonene i Strategi 2020 må matches med en offensiv lønnspolitikk.  

 

Lokallaget vil dette året: 

 arbeide systematisk for at UiOs ledelse benytter de mulighetene som ligger i 

Hovedtariffavtalen, til å bedre våre medlemsgruppers lønnsvekst 

 arbeide for at man ved fastsettelse av lønn til nyansatte alltid skal vurdere 

realkompetanse og lønnsnivået utenfor UiO. Rekrutter skal ikke automatisk bli 

plassert i de laveste lønnsalternativene 

 påse at alle nyansatte kalles inn til lønnssamtale innen 12 måneder, slik at det 

kan vurderes om HA § 2.3.8 bør anvendes for å justere opp lønnsnivået 

 arbeide for at UiO i større grad enn tidligere benytter lønnsforhandlinger på 

særskilt grunnlag (HA § 2.3.4) til også å premiere for ekstraordinær innsats. 

Vitenskapelig ansatte skal også få uttelling i 2.3.4. – forhandlinger 

 arbeide for at arbeidsgiver skyter inn egne midler til 2.3.3 forhandlingene 

 arbeide for at UiO, i likhet med en del andre universiteter, oppretter en lokal 

særavtale om bruk av LR 24 

 

2. ARBEIDSVILKÅR 

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.  



Lokallaget er bekymret for at man ved UiO, som i UH-sektoren forøvrig, har dobbelt så 

høy andel midlertidig ansatte som gjennomsnittet i arbeidslivet. Den høye andelen midlertidig 

ansatte finnes i alle stillingskategorier ved UiO. Regjeringen vil ha andelen ned, og har i 

samarbeid med institusjonene og fagforeningene fått utredet tiltak for å redusere andelen 

ansatte på midlertidige kontrakter. Lokallaget er bekymret over at man ved UiO så langt bare i 

liten grad har lyktes i å redusere bruken av midlertidig tilsetting. Det kan virke som om UiOs 

ledelse ikke tar problemstillingen like alvorlig som regjeringen, de ansatte og deres 

organisasjoner. I året som kommer vil lokallaget intensivere arbeidet for at UiO reduserer 

bruken av midlertidig tilsetting, i tråd med Rindal-utvalgets anbefalinger3. Vi vil spesielt følge 

opp forslaget om at ansatte tilknyttet eksternt finansierte prosjekter, som en generell regel bør 

tilsettes fast. Universitetets budsjettvekst er primært knyttet til eksterne prosjekter. At forskere 

og støttepersonale knyttet til eksternfinansierte prosjekter blir ansatt midlertidig skaper 

manglende forutsigbarhet, usikkerhet for den enkelte og utgjør et stort problem for 

arbeidsmiljøet. Ut fra et likestillingsperspektiv er dette særlig alarmerende, fordi det i stor grad 

er kvinner som velger alternative karriereveier på grunn av den manglende forutsigbarheten. 

Lokallaget har vært tydelig på at vi støtter UiOs igangsatte arbeid med å øke det 

strategiske handlingsrommet, og da spesielt gjennom IHR-prosessen4. Vårt tillitsvalgtapparat 

skal imidlertid overvåke disse prosessene nøye. Vi vil passe spesielt på at jakten på økt 

økonomisk handlingsrom ikke går på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. 

Arbeidsoppgavene til de administrativt ansatte må kunne la seg løse innenfor 

normalarbeidsdagen.   

Tidsbruksundersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 20115 viser at 

gjennomsnittlig arbeidstid for vitenskapelig ansatte er 47,6 timer i uken og at forskningstiden 

blir salderingsposten til fordel for andre oppgaver innen ordinær arbeidstid. Undersøkelsen fra 

AFI viser at de vitenskapelig ansatte tvinges til å jobbe i fritiden, for å få gjort jobben de er 

ansatt til å gjøre. Lokallaget oppfatter det som svært viktig at arbeidsmengden til de 

vitenskapelige ansatte justeres slik at de får anledning til å utføre forskningsplikten innenfor 

normalarbeidsdagen. Det vil si at de som for eksempel skal ha 50-50 fordeling mellom 

undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at de har like mye tid til å 

forske. Lokallaget forventer at UiO iverksetter tiltak slik at forskningsplikten lar seg utføre 

                                                             
3
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Bruk_av_midlertidig_tilsetting_271110.p

df 
4
 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/ 

5
 http://www.afi-wri.no/modules/module_123/proxy.asp?I=5627&C=1&D=2&mids= 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Bruk_av_midlertidig_tilsetting_271110.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Bruk_av_midlertidig_tilsetting_271110.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/
http://www.afi-wri.no/modules/module_123/proxy.asp?I=5627&C=1&D=2&mids=


innenfor normalarbeidsdagen. Lokallaget ser at FoU-arbeid er spennende og selvutviklende 

aktiviteter som mange av våre medlemmer oppfatter som selve hjørnesteinen i et godt, 

meningsfylt liv. Vi ønsker ikke å legge oss opp i hva våre medlemmer gjør i sin fritid, men 

dersom arbeidsplanen er lagt opp til 50 % FoU og 50 % undervisning, må arbeidsgiver sørge for 

at undervisningsoppgavene lar seg løse innenfor 50 % av normalarbeidsdagen. 

Lokallaget ønsker å bidra til den enkeltes karriere- og kompetanseutvikling, blant annet 

gjennom å bevisstgjøre medlemmene og UiOs ledelse på de mulighetene som ligger i 

konstruktiv bruk av medarbeidersamtalen. Lokallaget skal fortsatt tilby relevante kurs for alle 

medlemsgrupper. 

  

Lokallaget vil dette året: 

 være en pådriver for at UiO skal følge opp Rindal-utvalgets anbefalinger for å redusere 

andelen midlertidig ansatte 

 følge opp IHR-prosessen, med tanke på at prosessen skal øke det økonomiske 

handlingsrommet, uten at dette går på bekostning av de ansattes arbeids- og lønnsvilkår 

 arbeide for at arbeidsgiver sørger for at arbeidsoppgavene for alle ansatte lar seg løse 

innenfor alminnelig arbeidstid 

 være en pådriver for at UiO skal gjenoppta forhandlingene med fagforeningene om en 

livsfasepolitikk tilpasset så vel seniorer som rekrutter. 

 

3. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK 

For at UiO skal kunne realisere sine ambisiøse målsettinger innen forskning og utdanning, ser vi 

det som avgjørende at de vitenskapelig ansatte sikres tilstrekkelig og sammenhengende tid til 

FoU samt bedre muligheter for kompetanseutvikling og egeninitiert forskning enn de gjør i dag. 

Slik lokallagsstyret ser det, er universitetets særlige oppgave å bidra med grunnforskning 

innenfor alle fagområder. UiOs ledelse må legge til rette for dette.  

Lokallaget vil også arbeide for at UiO har moderne vitenskapelig utstyr til forsknings- og 

undervisningsvirksomhet, og for at UiO setter av tilstrekkelige driftsmidler til faglig 

oppdatering, vitenskapelige reiser og forskningsassistanse for de vitenskapelig ansatte. 

Lokallaget skal 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. 



 

 

Lokallaget vil dette året: 

 komme med innspill til den nye Forskningsmeldingen 

 undersøke om nye, alternative og mer forutsigbare vitenskapelige karriereløp som for 

eksempel en norsk variant av den amerikanske «tenure-track»-modellen vil være 

positivt ved UiO 

 arrangere et aktuelt forskningspolitisk symposium, den 20. november, på Stratos 

 arbeide for at undervisningen skal være forskningsbasert, at evalueringsformene er 

tilpasset fagenes egenart og at det settes av tilstrekkelig midler til å gi studentene tett 

oppfølging underveis i studiet  

 arbeide for å verne og styrke den akademiske friheten for UiOs vitenskapelige ansatte 

 

4. ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEID 

Lokallagets hovedoppgave er å sikre medlemmene oppfølging, medbestemmelse og 

informasjon 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 de forhold og 

prosesser som berører medlemmenes arbeidssituasjon og interesser, og på aktuelle 

universitetspolitiske saker. Lokallaget skal holde medlemmene løpende orientert.  

 Med økt aldersavgang og nyrekruttering ved UiO de neste årene, vil rekruttering av nye 

medlemmer være et svært viktig arbeid i året som kommer. 

 

Lokallaget vil dette året: 

 rekruttere nye medlemmer fra alle relevante stillingsgrupper ved UiO 

 arbeide for å bedre ressurssituasjonen for tillitsvalgtarbeid ved UiO 

 styrke opplæring av våre tillitsvalgte og representanter i råd og utvalg  

 gjøre aktiv bruk av lunsjmøter for de tillitsvalgte for å skape regelmessige arenaer for 

erfaringsutveksling og diskusjon 

 i dialog med de tillitsvalgte få på plass medlemsmøter ved behov på det nivå hvor dette 

er mest formålstjenlig (institutt, fakultet eller UiO-nivå) 



 vedlikeholde organisasjonen gjennom å få på plass tillitsvalgte ved de fakulteter som 

mangler slike, samt bidra til å skaffe de tillitsvalgte lytteposter/kontaktpersoner på 

instituttnivå ved alle fakulteter 

 arrangere relevante kurs og seminarer for medlemmer 

 sende ut kvartalsvise nyhetsbrev til alle medlemmer, med lenke til oppdatert nettside 

for lokallaget 

 arbeide for formålstjenlig medieeksponering og profilering i viktige saker 

 

 


