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1. LOKALLAGETS PRIORITERTE OPPGAVER 2016 

Årsmøtet i 2016 vedtok et arbeidsprogram for 2016-2018. Fokus i arbeidsprogrammet er rettet 
mot lønnsvilkår, arbeidsvilkår, forsknings- og utdanningspolitikk, og organisasjons- og 
kommunikasjonsarbeid.  

Dette er temaer som griper direkte inn i medlemmenes arbeidssituasjon så vel som i mer 
overordnede fagpolitiske og utdanningspolitiske spørsmål. 

Styret har fulgt opp de prioriterte oppgavene gjennom temadiskusjoner på styremøtene, 
etterfulgt av mulige tiltak. Styret har gjennom dette hatt større diskusjoner og forslag til tiltak 
innen følgende områder: 

1. Arbeide for bedre lønnsvilkår for alle medlemsgrupper 

a. Lokallaget vil fortsette å jobbe systematisk for å få UiO til å bruke alle virkemidlene i 

Hovedtariffavtalen for bedre lønn for alle medlemsgrupper. Gode lønnsvilkår er en 

forutsetning for at UiO skal være en attraktiv arbeidsplass, og for at UiO skal klare å 

rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative 

karrieremuligheter. Det er et mål for lokallaget at alle ansattgrupper inkluderes på 

lik linje i samtlige av Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. 

2. Sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene 

a. Midlertidighet: Lokallaget er bekymret for at man ved UiO, som i UH-sektoren 

forøvrig, har over dobbelt så høy andel midlertidig ansatte som gjennomsnittet i 

arbeidslivet. Bedre kjønnsbalanse i UiOs fagmiljøer vil gi et bedre arbeidsmiljø og 

kunne bidra til økt bredde i kunnskapsproduksjonen. Lokallaget er spesielt opptatt 

av at UiO må gjøre noe med kjønnsbalansen innen stillinger som professor, 

professor II og faglige lederstillinger. Skjevrekruttering kan gi tap av kompetanse. 

b. Kompetanseheving og karriereveier: Lokallaget vil i perioden arbeide for at UiO 

etablerer gode stillings- og karrierestrukturer for alle stillingskategorier, og at de 

ansatte sikres ressurser til kompetansehevende tiltak. 

c. Livsfasepolitikk: Lokallaget vil i perioden arbeide for at UiO etablerer gode stillings- 

og karrierestrukturer for alle stillingskategorier og at de ansatte sikres ressurser til 

kompetansehevende tiltak. Dette for å sikre gode betingelser for de ansatte i alle 

tilsettingsforhold, og er uavhengig av alder og hvor den ansatte er i karriereløpet. 

d. Arbeidsmiljø: Lokallaget vil så langt som mulig ivareta det enkelte medlem som 

opplever belastninger i arbeidsmiljøet. Alle arbeidstakere skal sikres et godt 

arbeidsmiljø i henhold til lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljøet ved UiO skal være 

preget av åpenhet og god kommunikasjon. De ansatte skal kunne varsle om 

kritikkverdige forhold uten frykt for represalier.  

Forskerforbundet vil tilstrebe å få gode og avklarte situasjoner for UiO-ansatte som 

har arbeidsfordeling/tilsettingsforhold med samarbeidende eksterne institusjoner 

(eks.OUS).  
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e. Akademisk frihet: Lokallaget vil verne om retten til å bedrive grunnforskning og 

arbeide for at ansatte ved UiO gis betingelser og handlingsrom som sikrer 

akademisk frihet. 

 

3. Forsknings- og utdanningspolitikk 

a. Lokallaget vil jobbe for at vitenskapelig ansatte som hovedregel skal være ansatt i 

faste kombinerte stillinger med rett og plikt til å drive forsknings- og 

utviklingsarbeid. 

b. Lokallaget vil arbeide for at UiO avsetter tilstrekkelige midler for å opprettholde og 

bedre støttetjenestene og infrastrukturen som er nødvendig for å sikre høy kvalitet 

på forskning og undervisning. Lokallaget vil være en pådriver for at 

forskningsbetingelsene ved museene ivaretas og at gjenstandsmaterialet sikres 

gode oppbevaringsforhold. 

4. Styrke organisasjonen 

a. Lokallaget vil arbeide for økt rekruttering av medlemmer til lokallaget. Lokallagets 

innflytelse har nær sammenheng med antallet medlemmer. Et høyt medlemstall gir 

lokallaget større legitimitet, økt påvirkningsgrad og større økonomisk handlefrihet.  

b. Lokallaget skal arbeide målrettet med å være synlig og profilert i saker som er 

viktige for Forskerforbundet. Det gir gjennomslagskraft i dialog og diskusjon med 

ledelsen ved UiO, og vi viser våre medlemmer hvor vi står i viktige politiske saker. 

Lokallaget vil også satse på synliggjøring av våre saker overfor studenter ved UiO. Vi 

kan bidra lokalt ved å ha stand ved semesterstart for rekruttering av studenter, og 

ved å skape aktivitet rundt studentarrangementer.   

2. BEDRE LØNNSVILKÅR FOR ALLE MEDLEMSGRUPPER 

Arbeidsprogrammet for lokallaget for perioden 2016-2018 sier tydelig hvilken plass 
lønnsdannelse og lønnsforhandlinger har i vårt arbeid: 

«Lønnsvilkårene for lokallagets medlemmer skal være konkurransedyktige, både nasjonalt og 
internasjonalt, og skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Gode 
lønnsvilkår er en forutsetning for at UiO skal være en attraktiv arbeidsplass, og for at UiO skal 
klare å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative 
karrieremuligheter.» 
  
«De høye ambisjonene i UiOs Strategi 2020 må matches med en offensiv lønnspolitikk. 
Lokallaget vil i perioden arbeide for at UiO skal være lønnsledende i universitets- og 
høyskolesektoren og for at lønnsgapet til privat sektor skal reduseres.» 

Tariffoppgjøret i 2016, hovedoppgjør i staten, endte med avsatt pott og mulighet for våre 
medlemmer å fremme krav via Hovedtariffavtalens bestemmelse 2.5.1. Samtidig har det 
vært jobbet aktivt hele året med krav også via særskilte forhandlinger, 2.5.3. (endret fra 
2.3.4. i forrige HTA). Det var følgelig flere muligheter for våre medlemmer til å få endret lønn 
i løpet av 2016.  
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2.3.4/2.5.3 – Forhandlinger på særskilt grunnlag  
Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser gir fagforeningene mulighet til å fremme og 
forhandle krav på vegne av våre medlemmer dersom det har skjedd en vesentlig endring i de 
forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakernes lønn, for å beholde spesielt 
kvalifisert arbeidskraft, eller for arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. 

Tabell 1 (under) viser en oversikt over de kravene som ble forhandlet etter disse 
bestemmelsene ved UiO i 2016.  

Lokallaget har mottatt krav jevnt i løpet av året fra medlemmer. Krav på Forskerforbundets 
medlemmer utgjorde ca 29 % av kravmengden (i antall krav). Dette tilsvarer omtrent vår 
relative andel medlemmer av UiOs ansatte, og er således et akseptabelt antall.  

Tabell 1: Antall krav forhandlet i 2.3.4/2.5.3-forhandlinger i 2016 (ekskl. krav ifm professoropprykk) 
 

DATO TOTALT ANTALL 

KRAV UIO 
TOTALT ANTALL 

KRAV PÅ FF- 

MEDLEMMER 

FF-KRAV KUN 

FREMMET AV 

FF 

FF-KRAV 

FREMMET 

FELLES 

FF-KRAV KUN 

FREMMET AV 

ARBEIDSGIVER 

3.3.2016 97 30 20 6 4 

28.4.2016 71 28 23 1 4 

16.6.2016 69 13 10 1 2 

8.9.2016 68 15 9 2 4 

16.12.2016 23 9 4 4 1 

TOTALT 2016 328 KRAV 95 KRAV 66 KRAV 14 KRAV 15 KRAV 

 

Tabell 2 (under) viser hvordan resultatet i 2.3.4/2.5.3-forhandlingene fordelte seg mellom 
henholdsvis vitenskapelige og teknisk/administrative stillingskoder i perioden 2012-2016.  

Tabell 2: Totalt forhandlet sum (kr) i 2.3.4/2.5.3-forhandlinger 2012-2016, fordelt på hovedkategoriene 
vitenskapelige og tekniske/adm. stillinger 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Vitenskapelige 3 572 100 kr 
(34,8 %) 

5 158 600 kr 
(45,0 %) 

1 745 620 kr 
(19,3 %) 

3 035 780 kr 
(30,7 %) 

5 022 200 kr 
(46,4 %) 

Tekniske/adm. 6 692 900 kr 
(65,2 %) 

6 298 940 kr 
(55,0 %) 

7 284 670 kr 
(80,7 %) 

6 849 220 kr 
(69,3 %) 

5 802 690 kr 
(53,6 %) 

Totalt 10 263 000 kr 11 457 540 kr 9 030 290 kr 9 885 000 kr 10 824 890 kr 

 
Midlertidige kronetillegg (tidligere kjent som B-tillegg) som gis for ekstra 
innsats/tilleggsoppgaver i begrensede perioder, registreres ikke her. 

Lokallaget har gjennom flere år gjort en stor innsats for at våre medlemmer som får opprykk til 
professor, eller forsker 1183, skal få en reell og individuell vurdering av ny lønnsfastsettelse. 
Inntil for noen få år siden, var det vanlig ved mange fakulteter at man ved opprykk automatisk 
ble plassert inn i laveste lønnstrinn i professorkoden. Dette har  nå endret seg, og  det er derfor 
viktig å fortsette dette arbeidet med samme intensitet og styrke. 

2.3.8/2.5.5. Tilsetting i ledig stilling m.v.  
De tillitsvalgte får tilsendt alle kunngjøringstekster i forkant av utlysning. Dette er for å oppfylle 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.5 som sier at de tillitsvalgte i virksomheten skal 
orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og at de kan kreve å få drøfte 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2016 

 

5 

lønnsplasseringen. Dette har lokallaget i stor grad benyttet seg av. Gjennom våre innspill og 
krav, er vi med på å sikre at arbeidsgiver har et mer bevisst forhold til hvilke stillingskoder som 
skal benyttes ved nye stillinger. Videre er våre innspill og krav med på å sørge for at nye 
stillinger i større grad blir plassert riktig lønnsmessig. Gjennom flere år ser vi at dette arbeidet 
har medført at lønnsnivået ved UiO har økt, og det er viktig i vårt langsiktige arbeid for å bedre 
lønnsvilkårene for alle våre medlemsgrupper. 

Vi kontaktes ofte av nyansatte ved UiO som ønsker å forhandle lønn med arbeidsgiver før de 
undertegner arbeidsavtalen. Selv om vi ikke er parter i denne type forhandlinger, bidrar vi mer 
enn gjerne med argumenter den nyansatte kan bruke i forhandlingene, basert på den 
omforente lønnspolitikken ved UiO. Arbeidsgiver må ta inn over seg at de er nødt til å tilby 
gode lønnsvilkår dersom de ønsker å tiltrekke seg gode arbeidstakere.  

Lokallaget er fornøyd med spesisering av bestemmelsen i ny Hovedtariffavtale av 2016 som 
åpner for at arbeidsgiver nå skal (mot tidligere kan) vurdere lønn på nytt innenfor stillingens 
lønnsalternativer inntil 12 måneder etter tilsetting benyttes. Vi oppfordrer våre medlemmer til 
å ta dette opp med arbeidsgiver i god tid innen ett år har gått etter tilsetting. Flere av våre 
medlemmer opplever å bli tilbudt lønn helt nederst i utlyste lønnsalternativer uten mulighet til 
å forhandle. Vi bidrar i flere tilfeller med argumenter medlemmene kan benytte i sine samtaler 
med arbeidsgiver også her, dvs. under det første året etter tilsetting. Eventuell liten grad av 
forhandlingsmulighet med arbeidsgiver er noe vi ønsker å følge opp med ledelsen i lokale IDF-
møter. 

2.5.1- Lokale forhandlinger 2016  

Etter at Unio først brøt forhandlingene med staten 1. mai 2016 oppnådde vi etter mekling en 
økonomisk ramme for oppgjøret på 2,4 %. Resultatet av meklingen sikret dermed en bedre 
lønnsvekst for alle enn det som lå i statens tilbud før meklingen startet. Samtidig er det viktig å 
være klar over at konsumprisindeksen var forventet i 2016 å ligge på over 3%. For de fleste 
arbeidstakere i staten vil derfor 2016 gi reallønnsnedgang. Lønnsnivået i universitetssektoren er 
fortsatt lavt sett i forhold til høyt utdannede grupper både i staten og det private. Årets 
lønnsoppgjør har dessverre ikke bidratt til å minke gapet. 

Alle våre medlemmer i staten ble sikret et generelt tillegg på 1,15 % på A-tabelen pr. 1. mai 
2016. I snitt ga det en lønnsvekst på over kr 3800 pr år pr medlem i vårt lokallag. 

Samtidig sikret Unio en lokal pott, på 1,5 % av medlemmenes lønnsmasse med virkning fra 1. 
juli 2016. Unio, YS og LO på UiO fikk sammen med de uorganiserte (som alltid følger de største) 
en lokal pott på i overkant av 43 mill. Dette var et godt utgangspunkt for Unio for høstens 
forhandlinger. 

Årets lønnsforhandlinger ble preget av den nye situasjonen som oppstod i staten ved at det ble 
inngått to ulike hovedtariffavtaler, en for Unio, YS og LO og en for Akademikerne.  

Det var særlig to forhold Unio reagerte på i løpet av forhandlingene på UiO: 

1. usikkerheten knyttet til beregningen av de to pottene, og 
2. håndteringen av ansatte som er medlemmer av to fagforeninger i ulike 

hovedsammenslutninger. 

En nærmere forklaring av disse problemene er beskrevet i Unios protokolltilførsel. 
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Resultatet etter høstens forhandlinger 

Unio gikk inn i forhandlingene med en forventning om å bli behandlet som en likeverdig part, 
noe vi måtte minne arbeidsgiver på om flere ganger underveis. Vi behandler hvert krav 
individuelt og har ofte bedre kjennskap til arbeidstakers kompetanse og meritter enn det 
ledelsen har. Vi fikk da også gehør for mange av våre innspill, men ser at det gjenstår en god del 
for å utjevne forskjeller innenfor ulike stillingsgrupper og mellom fakulteter og enheter. Våre 
prioriteringer i høst har vært å verdsette ikke bare forskning ved vurdering av krav, men også 
undervisning. Vi har erfart at det er vanskelig å få gehør for undervisningsinnsats og kvalitet i 
undervisningen under lokale lønnsforhandlinger. Det er derfor nødvendig å fortsette å arbeide 
for å gjøre undervisningen meritterende på linje med forskningen for de vitenskapelige ansatte. 
Formidling er også en komponent som bør vektlegges. Vi har også hatt fokus på å utjevne 
forskjeller innad i noen grupper og belønne kunnskapsarbeidere som gjør en viktig innsats. 

Totalt sett har vi oppnådd mye for en god del av våre medlemmer. Av våre drøyt 1900 
medlemmer og i tillegg noen medlemmer fra andre Unio-forbund, var det 551 Unio-
medlemmer som ble tilgodesett individuelt i år. Vi skulle gjerne sett at alle de 591 kravene som 
opprinnelig ble fremmet via Unio hadde blitt imøtekommet. Av disse gikk 432 krav igjennom, 
og vi gjorde vårt beste for å få alle krav igjennom. 

Av den lokale potten på drøyt 43 millioner satt Unio og Forskerforbundets medlemmer igjen 
med nærmere 23 millioner hvilket ga en årlig lønnsvekst på ca. kr 41 000 i snitt per medlem 
som fikk individuelt lønnsopprykk. I likhet med LO og YS tok vi ca.150 % av hva vår andel av 
lønnsmassen skulle tilsi. Det betyr at ved UiO utgjorde de lokale tilleggene 2,2 % av vår andel av 
lønnsmassen. 

Hvis vi skal oppsummere resultat for Unio, ser vi at vi har kommet bra ut. Dette til tross for all 
usikkerhet som hersket rundt mulig feil beregning av potten og mulige Akademikermedlemmer 
i vårt løp. På sine nettsider har Akademikerne ved UiO oppsummert sin vurdering av 
forhandlingene og resultatet. Dessverre er informasjonen der misvisende, og spesielt 
sammenligningen mellom de ulike foreningenes totale resultat. 

I og med at vi oppnådde å ta 2,2 % av vår andel av lønnsmassen, vil en mer korrekt grafisk 
framstilling være: 

 

Grovt sett fikk altså Unio/Forskerforbundet lokalt ved UiO ca. 3,35% lønnsøkning i 2016 
gjennom 2.5.1-forhandlingene, mens Akademikerne hevder de fikk 2,8%. Hvis man i tillegg tar 
med overheng (forskjellen mellom det lønnsnivået du har ved utgangen av et år og 
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gjennomsnittslønna det samme kalenderåret), vil differansen bli enda større, fordi en større del 
av vår tildeling hadde en tidligere virkningsdato. 

Målt i kroner kom vi også bedre ut enn YS og LO. Det skyldes i hovedsak at våre medlemmer 
har høyere snittlønn. 

Totalt sett er det likevel ingen grunn til å juble over resultatet. De fleste ansatte vil uansett ha 
en reallønnsnedgang i 2016, og lønnsnivået på universitetene er lavt i forhold til 
sammenlignbare grupper i både privat og offentlig sektor for øvrig. 

Det blir derfor svært viktig å arbeide for at det nye lønnssystemet i staten ivaretar våre 
interesser på en bedre måte enn det gamle, når de sentrale partene nå er i gang med å 
utarbeide et nytt opplegg. Forskerforbundets lokallag ved UiO vil spille en aktiv rolle i dette 
arbeidet for å sikre bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer i fremtiden. 

 

3. GODE ARBEIDSVILKÅR FOR MEDLEMMENE 

I arbeidsprogrammet for 2016-2018 heter det blant annet:  

Lokallaget vil i perioden intensivere arbeidet for at UiO reduserer bruken av midlertidig tilsetting. 

Arbeidsgiver og organisasjonene drøftet våren 2016 midlertidighet i IDF-møter på alle enheter. 
Dette var drøftinger som fungerte som en oppfølging fra våren 2015, der arbeidsgiver fremla 
tallmateriale og statistikk. Materialet var ikke alltid tilstrekkelig belyst, men Forskerforbundet 
arbeidet aktivt for å innhente bedre oversikter over hjemler for midlertidighet, oppstart i 
midlertidig stilling for den enkelte etc., for å kunne føre reelle drøftinger.  

Vi må stadig gjenta overfor arbeidsgiver at hovedregel for tilsetting i henhold til TML er fast 
tilsetting. Hjemmel benyttet for å grunngi midlertidighet er ved UiO i stor grad «bestemt, 
avgrenset oppdrag» (se TML §3.2 a). Etter endt periode er det ikke lenger alltid behov for å få 
utført disse bestemte oppgavene. Utfordringen ligger ofte i at oppgaver vedvarer utover den 
gitte periode, og at midlertidghet dermed vedvarer. UiO tør ikke ansette midlertidig utover 4 år 
i frykt for at den ansatte skal oppnå sterkt stillingsvern i henhold til TML. Den ansattes 
rettigheter og trygghet skal følgelig ofres. Med opparbeidet kompetanse fra virksomheten bør 
ikke mulig fortrinnsrett til andre passende stillinger skape frykt hos arbeidsgiver, men heller gi 
en mulighet for nettopp gjenbruk av kompetansen.  

Videre hevder ledelsen på UiO at midlertidigheten reduseres ved å nekte ansatte permisjon å ta 
en stilling utenfor virksomheten. Lovlig tilsatte vikarer (TML §3.2 c) utgjør ikke en del av det vi 
legger inn i statistikk tilknyttet midlertidighet. Forskerforbundet er tvert i mot positive til at 
ansatte kan få anledning til permisjon der de kan opparbeide seg ny kompetanse de kan ta med 
tilbake til UiO, og som virksomheten kan ha nytte av.  

Lokallaget har reagert sterkt på den høye midlertigheten ved UiO. Styreleder Steinar Sæther og 
hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad gikk ut i Forskerforum (25.02.16) med kritikk av 
midlertidighetsrapporten, der det ble sett på ansettelseshistorikk for de som var tilsatt i 2010 
og fram til i dag:  

«Resultatet er tankevekkende, men ikke uten videre helt enkelt å tolke. På de fire 
institusjonene var det til sammen 1850 midlertidig ansatte innenfor utvalgte stillingsgrupper i 
2010. Forståelig nok har man utelatt vitenskapelige assistenter, stipendiater, og kanskje mer 
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diskutabelt har man utelatt postdoktorer. Til gjengjeld er det inkludert en lang rekke bistillinger 
som de færreste syns det er problematisk at er midlertidige. Rapportskriverne og deres 
medarbeidere har sett nærmere på ansettelseshistorikken til 925 av disse 1850. Fem år senere, 
i oktober 2015, var 30 prosent av dem fortsatt midlertidig ansatt, 37 prosent var fast ansatt og 
33 prosent var ikke lenger ansatt ved den samme institusjonen.» 

Dette har vært et arbeid som har strukket seg over mange år, men som dessverre ikke har blitt 
mindre aktuelt. Mot slutten av 2016 viste statistikken at nedgangen i antall midlertidig ansatte 
har snudd, og at antallet igjen er på vei oppover.  

Universitetet i Oslo (UiO) er en av verstingene. Her går 24,9 prosent av de ansatte i midlertidige 
stillinger, opp fra 23,5 i fjor. Konsekvensen er at unge forskertalenter forsvinner ut av 
akademia, advarer forbundsleder  Petter Aaslestad i  Forskerforbundet (Forskerforum, 
20.12.16).  

 
Enkeltsaker 
Forskerforbundet ved UiO bistår enkeltmedlemmer i ulike situasjoner som oppstår i deres 
arbeidsforhold.  

Sakene er av ulik karakter, alvorlighetsgrad og kompleksitet.  

Sak i høyesterett  
I begynnelsen av 2016 hadde ett av våre medlemmer sak oppe i lagmannsretten etter 
oppsigelse fra UiO etter 18 år som midlertidig ansatt. Forskerforbundet ved juridisk seksjon 
vant fram. Dom ble anket til høyesterett av UiO/regjeringsadvokat. 

I høyesterett gjaldt spørsmålet prinsippet om hva som kan regnes som en passende stilling for 
en ansatt forsker. Tjenestemannsloven gir tjenestemenn i staten som står i fare for å miste 
jobben fortrinnsrett til annen passende stilling, der stilling ikke er ekternfinansiert. Eventuell 
fortrinnsrett til førsteamanuensis- og professorstillinger har utfordret universitetene. De mener 
at disse stillingene skal gå til de best kvalifiserte gjennom åpen utlysning.  

Lagmannsretten var i denne saken klar på at arbeidsgivers behov sto tilbake for den ansattes 
behov, og at «arbeidsgiver ikke kan erstatte eksisterende ansatte med personer utenfra som 
vurderes som bedre kvalifisert». Det holdt at den ansatte var kvalifisert. UiO hadde selv vurdert 
ham kvalifisert til tre førsteamanuensis- og professorstillinger. 

Høyesterett behandlet saken 3. november 2016, og konkluderer med at forsker 1109 eller 1183 
ikke kan få fortrinnsrett til førsteamanuensis- og professorstillinger da de anser 
førsteamanuensis som stilt over forsker. Dette til tross for at lønn og faglig bakgrunn er like. Det 
tas ikke hensyn til at aktuell forsker faktisk er kvalifisert ved bedømmelse.   

En av rettens fem dommere tok dissens og uttalte: «Det er etter mitt skjønn ikke grunnlag for å 
plassere en stilling i en høyere stillingskategori enn en annen basert på en subjektiv opplevelse 
av at den ene stillingen er mer attraktiv enn den andre, eller at den oppleves å være forbundet 
med større prestisje». 

Arbeidsmiljøsaker  
Vi merker dessverre en økt andel saker som gjelder dårlig arbeidsmiljø. Konflikthåndtering for 
ledere trenger økt fokus. Ett tiltak fra vår side har vært å planlegge kurs for ledere og 
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tillitsvalgte i 2017 for å øke bevisstheten og kompetansen omkring dette. UiO tilbyr kurs for nye 
ledere, men disse er ikke obligatoriske, og vi vet at enkelte kan gå mange år uten å ha deltatt på 
lederkurs. Organisasjonene meldte høsten 2016 inn ønske om at lederkursene gjøres 
obligatoriske, og vi håper UiO vil følge opp dette. Når det gjelder saker med dårlig arbeidsmiljø 
jobbes det tett med arbeidsgiver, BHT involveres ofte, og i de fleste tilfeller kobles vernelinjen 
inn av berørte ansatte. Dette er krevende saker, og antallet øker. Bekymring omkring dette er 
meldt inn til ledelsen. 

Andre henvendelser 
Det å bistå medlemmer som møter større og mindre utfordringer i arbeidshverdagen, er ved 
siden av lønnsforhandlinger det viktigste vi gjør for våre medlemmer. Det å kontakte lokallagets 
sekretariat for å få bistand skal være et lavterskeltilbud. Lokallaget gjør hva det kan for å finne 
gode løsninger i vanskelige situasjoner. Der våre tillitsvalgte ikke har den kompetanse som skal 
til, har vi svært god støtte i juridisk seksjon i Forskerforbundet sentralt. 

4. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK 

For at UiO skal kunne realisere sine ambisiøse målsettinger innen forskning og utdanning, er 
det avgjørende at de vitenskapelig ansatte sikres tilstrekkelig og sammenhengende tid til 
forskning og utvikling. Universitetet har et særlig ansvar for å drive grunnforskning innenfor en 
stor bredde av fag.  

Lokallaget vil arbeide for at ansatte og studenter sikres moderne vitenskapelig utstyr til 
forsknings- og undervisningsvirksomhet og at det settes av tilstrekkelige driftsmidler til faglig 
oppdatering, vitenskapelige reiser og forskningsassistanse for de vitenskapelig ansatte. 

Vi vil synliggjøre vårt engasjement via ulike kommunikasjonskanaler. Kampen om og for 
medlemmer foregår på alle arenaer på UiO – i lokale aviser, nettsider, sosiale medier, større 
arrangementer og ikke minst på grunnenhetene. Ved å overvåke mediebildet på UiO og i 
samfunnet for øvrig kan vi være synlig alle steder det er naturlig for Forskerforbundet å opptre. 
Ved aktuelle arrangementer og debatter skal vi synliggjøre vårt engasjement på våre nettsider 
og i sosiale medier. Sekretariatet skal holde medlemmene løpende orientert, blant annet 
gjennom jevnlige nyhetsbrev til våre medlemmer. 

SAB – Strategic advisory board 
Strategic Advisory Board (SAB) ble oppnevnt av rektor Ole Petter Ottersen i november 2012. 
SABs oppgave var å gi råd om hvordan UiO skal nå målene i Strategi 2020. 

SAB leverte rapporten «Build a Ladder to the Stars» i august 2014. UiOs styre vedtok at 
rapporten skulle følges opp innenfor fire områder: Utdanningskvalitet, forskningskvalitet, 
tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur. Godkjenning av mandat for 
arbeidsområdet "Faglig betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur" ble 
vedtatt 5. mai 2015, og en arbeidsgruppe ledet av professor Arild Underdal ble oppnevnt. I 
denne arbeidsgruppen ble Steinar A. Sæther oppnevnt som en av to fellesrepresentanter for 
tjenestemannsorganisasjonene. Rapport om behov for endringer i UiOs organisasjons- og 
beslutningsstruktur ble ferdigstilt i februar 2016 og sendt ut på høring. Forskerforbundet ved 
UiO leverte sitt høringssvar i mai 2016. 

 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2016 

 

10 

5. REKRUTTERING OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

Styrke organisasjonen: 

- Lokallaget vil arbeide for økt rekruttering av medlemmer til lokallaget, bl.a. gjennom 
synliggjøring av vår politikk. 

- Lokallaget vil videreutvikle vår interne organisasjon, herunder målrettede tiltak mot ulike 
medlemsgrupper. 

Aktiviteter 2016 
 
Mars: Skidag ved UiO. Utdeling av  profileringsmateriale, kvikk-lunsj og kaffe til alle. God 
stemning! 

Semesterstart i august: Stand på Frederikkeplassen, fokus på studentrekruttering og helpdesk 
for medlemmer i forkant av lokale lønnsforhandlinger. 

8.-9. september: Popcorn og Jazz på Frederikkeplassen. Årlig event, populært for alle 
medlemmer. 

Siste fredag i september: Researchers Night’ Talkshow, eller Forskernatt. I 2016 arrangerte vi 
dette på Nasjonalgalleriet, i den franske sal. Dette er lokallagets største arrangement. 

 
Medlemsutvikling
Lokallaget har jobbet aktivt for økt rekruttering, med ekstra innsats overfor nytilsatte som et 
eget prosjekt våren 2016, og med egne vervepremier til studenter på stand ved semeststart. 
Samtidig har Forskerforbundet sentralt kjørt attraktive kampanjer høsten 2016, som fine 
vervepremier og gratis medlemskap  ut året for stipendiater.  
Vi opplevde en markant  økning i antall medlemmer, noe vi er svært tilfreds med.  
 
Rekruttering av nye medlemmer vil prioriteres av oss også i 2017. 
 
Studentrekruttering 
Forskerforbundet har vedtatt at studentrekruttering skal være et av hovedsatsingsområdene 
for hele organisasjonen. Studentrekruttering har derfor stått i fokus i 2016,  videreført fra 2015. 
Styret oppnevnte høsten 2016 en studentkontakt ved lokallaget på UiO som har fulgt opp 
arbeidet med å aktualisere og spre informasjon i sosiale medier om kurs for målgruppen.  

Vi hadde stand på Frederikkeplassen ved semesterstart høsten 2016 for rekruttering av 
studenter. Der informerte vi om Forskerforbundet, hva vi kan gjøre for studentene, og hvorfor 
nettopp Forskerforbundet er riktig valg av fagforening for studenter ved UiO. Alle studenter 
som meldte seg inn på stand fikk flott sekk i gave. Antallet studentmedlemmer øker, og 
lokallaget vil fortsette med innsats rettet mot denne gruppen.  

Kompetanseheving og nettverksbygging – lokale arrangementer 
En svært viktig del av lokallagets arbeid, er å arrangere ulike møter, kurs og seminarer for våre 
medlemmer, for våre tillitsvalgte, for representanter oppnevnt av lokallaget til ulike råd og 
utvalg. En fellesnevner for mange av disse seminarene og kursene er kompetanseheving i vid 
forstand – enten det dreier seg om juridisk skolering i statlige tilsettingsprosesser, innføring i og 
forståelse av pensjonsordningene i staten, opplæring i tariffavtaler og metoder for å få høyere 
lønn, eller det dreier seg om å takle hverdagen som stipendiat.  
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I tillegg til dette, ser vi på disse arrangementene som gode arenaer for nettverksbygging. Enten 
det er lokale tillitsvalgte, oppnevnte innstillings- og tilsettingsrådsrepresentanter eller 
medlemmer fra ulike enheter, vil det alltid være berikende å diskutere felles problemstillinger 
og utfordringer med hverandre. Vi søker derfor hvert år å gjennomføre en lang rekke ulike 
møter, kurs og seminarer. 
 
Møter, kurs og seminarer arrangert av lokallaget i 2016 
 
Tabell:  Arrangementer planlagt og gjennomført av lokallaget i 2016  
 

Tema Målgruppe Dato 

Juridisk skolering Tillitsvalgte 19.02.16 

Midlertidig tilsetting Alle medlemmer, 
særlig 
personalkonsulenter og 
personalledere 

17.02.16 

Pensjonskurs SPK Alle medlemmer 02.03.16 

Årsmøte Alle medlemmer 07.03.16 

Innstillingsrådets oppgaver og mandat Representanter i 
innstillingsråd 

09.03.16 

Tillitsvalgt - konflikthåndtering Styret og lokale 
tillitsvalgte 

14.-15.03.16 

Overlapping – og styreopplæringsseminar Styret og tillitsvalgte 12.-13.04.16 

Tilsetting – praktisk arbeid Representanter i 
tilsettingsråd 

20.04.16 

Pensjonskurs SPK – engelsk Alle medlemmer 04.05.16 

Rolfsens resept Alle medlemmer 01.06.16 

Excel-kurs (kompetanseheving 
lønnsforhandlinger) 

Forhandlingsutvalget 6.-7.06.16 

FFTA på fjorden FFTA-medlemmer 14.06.16  

Lokale lønnsforhandlinger Styret og lokale 
tillitsvalgte 

29.-31.08.16 

Popcorn & Jazz Ansatte og studenter 
ved UiO 

08.-09.09.16 

Tilsetting – rekruttering til vitenskapelige 
stillinger 

Alle medlemmer 14.09.16 

Researchers Night - Talkshow Åpent for alle 23.09.16 

Sekretariatseminar på Jeløya Radio Sekretariatet 07.-08.11.16 

 
 

6. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

 Lokallaget har tidligere hatt kontakt med UiO-doc, interesseorganisasjonen for stipendiater ved 
UiO, og de ble på nytt kontaktet mot slutten av 2016. Det samme gjelder for AYF, og det ble 
satt opp møter for samarbeid for 2017. Dette også i samarbeid med kontaktperson for 
stipendiater i Forskerforbundet sentralt. 
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7. HOVEDAVTALESAMARBEIDET VED UIO 

Sentralt ved UiO har det i 2016 vært gjennomført en rekke informasjonsmøter og 
drøftingsmøter i hovedavtaleverket, inklusive møter med universitetsdirektøren. I tillegg ble 
det avholdt et temamøte med universitetsledelsen. 

Svært mye av medbestemmelsen etter Hovedavtalen (informasjons- og drøftingsmøter) blir tatt 
ut på mellomnivået ved UiO – fakulteter, museer, UB og sentraladministrative avdelinger. På 
disse møtene møter primært våre lokale tillitsvalgte (se vedlegg), av og til med bistand fra 
sentralt tillitsvalgte ved UiO. 

OVERSIKT OVER SENTRALE MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UiO – 2016  

Tabell 4: Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket 
 

MØTE-STATUS SAKSTITTEL MØTE-DATO 

 

Informasjon UiOs innspill til hovedtariffoppgjøret 2016 
Høring felles likestillings- og diskrimineringslov 

21. januar 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 
Livsvitenskapssatsingen 
Utredning av internhusleie 

4. februar 

Informasjon Resultat av arbeid med midlertidighet i sektoren 11. februar 

Informasjon SAB 11. februar 

Drøfting Nye retningslinjer for UiO til forskrift om 
ansettelse og opprykk i forsknings- og 
undervisningsstillinger 

18. februar 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 
Direktørstillingene i LOS 
Digital eksamen, orientering om leie av lokale 
Gjennomgang i Avdeling for fagstøtte 
Arbeids- og læringsmilljøåret 

10. mars 

Drøfting  Nordem 17.mars 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 
SAB 
Utrulling av FDV-systemet 
Internhusleie – modellen så langt 

31. mars 

Forhandling Avtale om snø- og strøberedskap 7. april  

Informasjon Internhusleie 21. april 

Informasjon IDF/Univdir 
Satsing på frie midler til forskning 
Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 

25. april 

Informasjon Innspill til temamøte og evaluering av 
partssamarbeid 

12. mai 

Informasjon Overføring av PTS til teologisk fakultet 26. mai 

Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Univdir 
Styresaker 
FDV-systemet Xpand 

2. juni 
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Informasjon Rekrutteringsstrategi 2. juni 

Drøfting Midlertidighet 2. juni 

Informasjon Høringssaker: ny tjenestemannslov og 
arbeidstidsutvalget 

8. juni 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 
 

9. juni 

Drøfting IDF/Univdir 
Rehabilitering av Brøggers hus 
Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 

14. juni 

Temamøte Midlertidighet 23. juni 

Informasjon Oppfølging av nye hovedtariffavtaler 18. august 

Informasjon IDF/Univdir 
Uniforum 
Informasjon om høstens aktiviteter 
Samkjøring av UiOs innmeldingssystemer 

25. august 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 
Valgrelglement 

29. september 

Drøfting PTS 
Nordem 

29. september 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 

6.oktober 

Drøfting Valgreglement 6. oktober 

Drøfting Nordem - omstillingsavtale 20. oktober 

Drøfting Unik - omstillingsavtale 20. oktober 

Drøfting Anbud kredittkortavtale 4. november 

Informasjon IDF/Univdir 
Digital eksamen: fra prosjekt til drift 
Senter for læring og utdanning 
BOTT 

17. november 

Informasjon IDF/Univdir 
Styresaker 

24. november 

Informasjon/ 
drøfting 

ISMO 
APs kurstilbud 2017 

8. desember 

Informasjon Senter for læring og utdanning 15. desember 

 

UiO, 20. februar 2017 
  

Steinar A. Sæther, leder 

 Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt 

 Jon I. Nornes, nestleder 

 Line Nybakk Akerholt, styremedlem 

 Stein Fredriksen, styremedlem 

 Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

 Benedikte V. Lindskog, styremedlem 

 Jostein Bergstøl, varamedlem 

Francisco Pons, varamedlem 

 Anne Eikeland, varamedlem 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2016 

 

14 

VEDLEGG 1: 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV I 2016 

I perioden har det vært holdt 9 styremøter og 1 styreseminar. 

STYRET 1.4.-31.12.2016 

Leder Steinar A. Sæther, førsteamanuensis (HF) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt (t.o.m.31.08.16) 

Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt (1.09.16 - ) 

Nestleder Jon Nornes, seniorrådgiver (CRIStin) 

Styremedlemmer 

 

Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar (UB) 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Benedikte V. Lindskog, førsteamanuensis (MED) 

1. vara Jostein Bergstøl, førsteamanuensis (KHM)  

2. vara Francisco Pons, professor (SV) 

3. vara Anne Eikeland, universitetslektor (OD) 

 

STYRET 1.1.-31.3.2016 

Leder Steinar A. Sæther, førsteamanuensis (HF) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Jon Nornes, seniorrådgiver (CRIStin) 

Styremedlemmer 

 

Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar (UB) 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Kari Nyheim Solbrække, førsteamanuensis (MED) 

1. vara Andreas Dobloug, stipendiat (OD) 

2. vara Benedikte V. Lindskog, postdoktor (MED) 

3. vara Jemima Garcia-Godos, førsteamanuensis (SV) 
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SEKRETARIATET 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad 

Belinda Eikås Skjøstad 

Til 31.08.16 

Fra 1.09.16 

Tillitsvalgt Andreas Christensen Til 30.05.2016 

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Tillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad Til 31.08.16 

Tillitsvalgt Cecilie Wingerei Lilleheil Fra 1.08.2016 

Tillitsvalgt Christian Løchsen Rødsrud Fra 1.11.2016 

Org.konsulent Helle Storvik  

Org.sekretær Line Halvorsen Tilbake fra permisjon  

 

Leder, nestleder og hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget. 

VALGKOMITÉ 

Valgkomité Randi Halveg Iversby, UB 

Solveig Bauge Løland, UV 

Kaja Schiøtz, HF 

Knut Stene-Johansen, HF 

Kåre-Olav Stensløkken, MED 

Jemima Garcia-Godos, førsteamanuensis (SV) 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2016 

Det teologiske fakultet  

Det juridiske fakultet Elisabeth Perioli Bjørnstøl, rådgiver 

Det medisinske fakultet Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, seniorrådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

Frode Torp Christensen (vara), rådgiver 

Erlend Haavradsholm (vara), rådgiver 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Stein Fredriksen, professor 

Kristine Jøssang, rådgiver 

Katrine Langvad Stensløkken, rådgiver 

Det odontologiske fakultet  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Irmelin Johansson, førstekonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 
  

Ingunn Skjerve, rådgiver 

Universitetsbiblioteket 
  

Astrid Anderson, førstebibliotekar 

Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

Kulturhistorisk museum Hilde S. Frydenberg, seniorkonsulent  

Christian Løchsen Rødsrud, rådgiver (til 31.10.16) 

Lucia Koxvold, rådgiver 

Naturhistorisk museum Brita Stedje, professor 

LOS Silje Winther, rådgiver 

Eiendomsavd.  

FSAT/CRIStin Jon Nornes, seniorrådgiver  

USIT Knut Augedal, senioringeniør 
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2016 

I henhold til Tjenestemannsloven og Personalreglementet for UiO oppnevner de fire 
hovedsammenslutningene ved UiO tjenestemannsrepresentanter til innstillings- og 
tilsettingsråd for tekniske, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved UiO. 

TF Innstilling Brynjulv Norheim 

JUS Innstilling Bente Lindberg Kraabøl 

Tilsetting Elisabeth Perioli Bjørnstøl 

Vara tilsetting Elisabeth Reien 

Innstilling bibl.st. utenom UB Inger M. Hamre 

MED Innstilling Vigdis Bjerkeli 

Kathrine Løvberg 

Tilsetting Belinda Eikås Skjøstad 

Vara tilsetting Vigdis Bjerkeli 

Tilsetting vitensk. stillinger Silje M. Rosseland 

Vara tilsetting vitensk. 
stillinger 

Kristian Mollestad 

Tilsetting stipendiater IKM Vigdis Bjerkeli 

HF Innstilling 

 

Frode Torp Christensen  

Therese Gjessing  

Torunn Nyland 

Tilsetting Kaja Schiøtz  

Vara tilsetting May Maria Tollerud 

MN Innstilling 

 

Anne Lise S. Hansen 

Katrine Langvad Stensløkken 

Torill Rørtveit 

Tilsetting Torill M. Rolfsen 

Vara tilsetting Torben Leifsen  

Katrine Langvad Stensløkken 

OD Innstilling (oral biologi) Ann-Kristin Ruus 

Tilsetting Ann-Kristin Ruus 

SV Innstilling Ola Bratseth 

Kari Henriksen 
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Liv Tone Måseidvåg 

Irmelin Johansson 

Tilsetting Kari Henriksen 

Vara tilsetting  

UV Innstilling Ingunn Skjerve 

Toril Eggen  

Tilsetting Ingunn Skjerve 

Vara tilsetting Ulf T. Grefsgård 

Ellen Christophersen 

UB Innstilling bibl.stillinger Anne Gunn Berge Bekken 

Innstilling bibl.stillinger Svein Helge Birkeflet 

Innstilling univ.bibl.stillinger Eli Hegna 

Tilsetting bibl.stillinger Henrik Keyser Pedersen 

Vara tilsetting bibl.stillinger Svein Engelstad 

Tilsetting univ.bibl.stillinger  

Vara tilsetting 
univ.bibl.stillinger 

 

KHM Innstilling Magne Samdal 

Hilde Frydenberg 

Eivind Bratlie 

Lucia Koxvold 

KHM Tilsetting lederstillinger Belinda Eikås Skjøstad 

NHM Tilsetting lederstillinger Magne Samdal, Christian Løchsen 
Rødsrud 

KHM/NHM Felles tilsetting for museene Espen Uleberg 

Vara tilsetting for museene Silje Winther 

LOS Innstilling 

 

Nirmala Eidsgård 

Hanne Degerstrøm Ellingsen 

Margaret Louise Fotland 

Silje Winther 

Tilsetting Andreas Christensen/ Torill M. Rolfsen 

Vara tilsetting Leonora Onarheim (permisjon) 

Belinda Eikås Skjøstad 
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 Tilsetting vit. stillinger uten 
fak.tilknytning 

Jon I. Nornes 

USIT Innstilling  

Sentre o.l. Tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. 

Andreas Christensen 

Vara tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. 
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VEDLEGG 4: 

REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2016 

Forskerforbundet ved UiOs 
forhandlingsutvalg 

  

  

  

Belinda Eikås Skjøstad 

Kristian Mollestad 

Steinar A. Sæther 

Jon I. Nornes 

Torill M. Rolfsen 

Cecilie W. Lilleheil    

Intervjugrupper for direktør- og andre 
lederstillinger 

Belinda Eikås Skjøstad 

Andreas Christensen 

Kristian Mollestad 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Ola Bratseth 

Opplæringskomiteen Solveig Bauge Løland 

Anne D. Berg, vara 

AKAN Espen Uleberg 

Opptakskomiteen for Universitetets 
barnehager 

 

Katrine Langvad Stensløkken, vara 

Rådet for Universitetets barnehager Andreas Christensen 

Brukerutvalg Niels Treschows hus Anna Kristine Høyem 

SAB: Arbeidsgruppe for organisasjons- og 
beslutningsstruktur 

Steinar A. Sæther 

OrganisasjonsFORUM Kristian Mollestad 

Belinda Eikås Skjøstad 

Cecilie W. Lilleheil 

Torill M. Rolfsen 

Steinar A. Sæther 

Andreas Christensen 

Forskerforbundets hovedstyre Kristian Mollestad 

FFTA-UiO (Forskerforbundets forening for 
teknisk og administrativt personale) 

Cecilie Wingerei Lilleheil 

May Maria Tollerud 

Liv Tone Måseidvåg 
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FBF-UiO (Forskerforbundets 
bibliotekforening) 

Jon Nornes 

MAARK (Midlertidig ansatte arkeologer) Line Nybakk Akerholt 

Kristin Eriksen 

Representant for UNIO ved UiO Gjermund Steinskog 

Unio stat – forhandlingsutvalget Kristian Mollestad og Belinda Eikås Skjøstad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat  Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Andreas Christensen 
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