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1. LOKALLAGETS PRIORITERTE OPPGAVER 2015 

Årsmøtet i 2015 vedtok en årsplan for 2015 med fire prioriterte oppgaver for lokallaget, basert 
på arbeidsprogrammet for 2013-2015. Dette er temaer som griper direkte inn i medlemmenes 
arbeidssituasjon så vel som i mer overordnede fagpolitiske spørsmål. 

Styret vedtok å følge 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. I 2015 skal vi se spesielt 
på kvinner og vitenskapelige ansatte i individuelle lønnsforhandlinger. 

2. Sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene 
a. Lokallaget vil være aktiv i arbeidet med å fremme likestilling mellom kjønnene og å 

beskytte medlemmer mot diskriminering og akademisk trakassering. 
b. Lokallaget vil fortsette å arbeide for at andelen midlertidige ansatte ved UiO 

reduseres. Arbeide for at UiO utvikler karriereveier for alle stillingskategorier. 
3. Forsknings- og utdanningspolitikk 

a. Lokallaget vil arbeide for mer sammenhengende tid til forskning. 
b. Lokallaget vil arbeide for at medlemmene skal få uttelling for faktisk 

undervisningsinnsats, bl.a. ved gjennomgang av normtall. 
4. Styrke organisasjonen 

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

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

2. BEDRE LØNNSVILKÅR FOR ALLE MEDLEMSGRUPPER 

Arbeidsprogrammet for lokallaget for perioden 2013-2015 sier tydelig hvilken plass 
lønnsdannelse og lønnsforhandlinger har i vårt arbeid: 

«Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og 
arbeidsvilkårene for alle medlemsgrupper. 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.» 

«Lokallaget vil arbeide for at UiOs ledelse benytter alle forhandlingsbestemmelsene i 
Hovedtariffavtalen (HTA) for å bidra til å få lønnsnivået opp.» 

Styret fulgte dette opp, og årsmøtet i 2015 vedtok følgende prioritering: 
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«Lokallaget vil fortsette å jobbe systematisk for å få UiO til å bruke alle virkemidlene i 
Hovedtariffavtalen for bedre lønn for alle medlemsgrupper. I 2015 skal vi se spesielt på 
kvinner og vitenskapelige ansatte i individuelle lønnsforhandlinger.» 

I tariffoppgjøret i 2015, som var et mellomoppgjør, ble det ikke satt av midler til lokale 
lønnsforhandlinger i staten. Det ble riktignok åpnet for at arbeidsgiver lokalt kunne avsette 
økonomiske midler fra virksomheten, men ved UiO ble det ikke en aktuell problemstilling. 
Eneste mulighet for våre medlemmer til å få endret lønn i løpet av året var dermed gjennom 
andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen. 

2.3.4 – 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 2015. Av de 322 kravene som ble fremmet, var det 257 (79,8 %) som 
ga resultat. Resten ble trukket eller avslått av arbeidsgiver. Krav som ble utsatt til senere 
forhandlinger, og derfor ikke er ferdigforhandlet, er naturlig nok ikke tatt med. 

Lokallaget intensiverte sitt arbeid med å få våre medlemmer til å fremme krav i 2015 gjennom å 
informere aktivt om kravfristene gjennom året. Videre endret vi kravskjemaet til å være et 
nettskjema som hele tiden ligger ute. Dette har medført et økt antall krav i 2015 – 84 krav 
fremmet av lokallaget i 2015, mot 40 i 2014. Krav på Forskerforbundets medlemmer utgjør nå 
ca 34,5 % av kravmengden (i antall krav). Dette er noe mer enn vår relative andel medlemmer 
av UiOs ansatte, og er således et akseptabelt antall. Samtidig ser vi at det fortsatt er for mange 
som ikke får gjennomslag for sine krav. 

Tabell 1: Antall krav forhandlet i 2.3.4-forhandlinger i 2015 (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 

26.2.2015 62 22 9 9 4 

30.4.2015 45 14 9 2 3 

18.6.2015 64 24 16 2 6 

10.9.2015 76 31 23 1 7 

26.11.2015 75 20 9 4 7 

TOTALT 2015 322 KRAV 111 KRAV 66 KRAV 18 KRAV 27 KRAV 

TOTALT 2014 240 KRAV 68 KRAV 29 KRAV 11 KRAV 28 KRAV 

 

I tillegg til disse fem rundene, ble det forhandlet en runde i desember 2015 for avtroppende og 
påtroppende instituttledere og dekaner. 

Gjennomsnittlig antall lønnstrinn forhandlet fram pr. krav i 2015 var 3,55. Maksimalt antall 
lønnstrinn var 16. Gjennomsnittlig lønnsvekst i kroner var 44 582 kroner. Vi ser fortsatt en 
merkbar forskjell mellom kvinnelige og mannlige ansatte. For kvinner var gjennomsnittlig 
lønnsvekst 38 118 kroner, for menn 52 438 kroner. Kvinner har 54,86 % av antall krav, men kun 
46,9 % av lønnsveksten. Sammenliknet med 2014 ser vi en endring i negativ retning. 
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Tabell 2 (under) viser hvordan resultatet i 2.3.4-forhandlingene fordelte seg mellom 
henholdsvis vitenskapelige og teknisk/administrative stillingskoder i perioden 2011-2015. 
Vitenskapelige stillinger utgjør omtrent 58 % av lønnsmassen ved UiO. I 2011 hentet krav innen 
vitenskapelige stillinger ut 30,5 % av totalt fordelt pott. Dette økte til 46,4 % i 2012. Siden har 
det gått gradvis nedover, med en bunn til nå i 2014 på kun 19,3 %. I 2015 har dette igjen økt til 
45,0 % av totalt fordelt pott. 

Blant annet med bakgrunn i tallene fra 2014, vedtok årsmøtet at lokallaget i 2015 skulle «se 
spesielt på kvinner og vitenskapelige ansatte i individuelle lønnsforhandlinger». Dette er nok en 
viktig grunn til at vi har klart å snu trenden fra de siste to årene når det gjelder vitenskapelige 
ansatte. Dessverre har vi ikke klart det samme når det gjelder fordeling mellom kjønnene. 

Tabell 2: Totalt forhandlet sum (kr) i 2.3.4-forhandlinger 2011-2105, fordelt på hovedkategoriene vitenskapelige og 
tekniske/adm. stillinger 

STILLINGSKATEGORI 2015 2014 2013 2012 2011 

Vitenskapelige 5 158 600 kr 
(45,0 %) 

1 745 620 kr 
(19,3 %) 

3 035 780 kr 
(30,7 %) 

5 022 200 kr 
(46,4 %) 

2 096 000 kr 
(30,5 %) 

Tekniske/adm. 6 298 940 kr 
(55,0 %) 

7 284 670 kr 
(80,7 %) 

6 849 220 kr 
(69,3 %) 

5 802 690 kr 
(53,6 %) 

4 767 640 kr 
(69,5 %) 

Totalt 11 457 540 kr 9 030 290 kr 9 885 000 kr 10 824 890 kr 6 863 640 kr 

 
Lønnstillegg som gis ved professoropprykk ble til og med 2013 registrert i denne statistikken 
dersom tilbudene fra arbeidsgiver ble gjenstand for forhandling. Fra og med 2014 er disse 
kravene ikke lenger inkludert i statistikken. Midlertidige B-tillegg som gis for ekstra 
innsats/tilleggsoppgaver i begrensete perioder, registreres heller 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 ser vi nå har endret seg, og således 
kan det sies at det viktigste nå er å fortsette dette arbeidet med samme intensitet og styrke. 

2.3.8 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 2.3.8 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 

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 har i flere tilfeller blitt kontaktet 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. 
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Arbeidsgiver må ta inn over seg at de er nødt til å tilby gode lønnsvilkår dersom de ønsker å 
tiltrekke seg gode arbeidstakere.  

Lokallaget har lenge ivret for at bestemmelsen i Hovedtariffavtalen som åpner for at 
arbeidsgiver 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 
innen ett år etter tilsetting, og bidrar gjerne med argumenter medlemmene kan benytte i sine 
samtaler med arbeidsgiver. 

3. GODE ARBEIDSVILKÅR FOR MEDLEMMENE 

I Årsplanen for 2015 heter det blant annet at lokallaget vil fortsette å arbeide for at andelen 
midlertidige ansatte ved UiO reduseres. 

Dette har vært et arbeid som har strukket seg over mange år, men som dessverre ikke har blitt 
mindre aktuelt. Mot slutten av 2015 viste statistikken at nedgangen i antall midlertidig ansatte 
har snudd, og at antallet igjen er på vei oppover. Men en konsekvens av vår, og 
Forskerforbundet sentralts innsats, er iallfall at Kunnskapsdepartementetet er veldig 
oppmerksom på denne utviklingen, og følger den nøye. Samtidig … 

Politisk streik 
Regjeringen la i 2014 fram et forslag til store 
endringer i Arbeidsmiljøloven, blant annet ved å 
utvide adgangen til bruk av midlertidige 
ansettelser. Flere i fast jobb og færre 
midlertidige ansatte har vært et av 
Forskerforbundets viktigste mål i mange år. 
Regjeringens forslag berørte direkte institutt-
sektoren, universitetssykehusene og arkiv-, 
bibliotek- og museumssektoren, hvor Forsker-
forbundet har mange medlemmer. I tillegg 
mente Unio og Forskerforbundet at høyere 
midlertidighet i det øvrige arbeidslivet ville 
kunne bli et alvorlig tilbakeslag for arbeidet mot den omfattende bruken av midlertidighet i 
universitets- og høyskolesektoren. 

Unio og Forskerforbundet oppfordret 
derfor sine medlemmer til å delta i en 
politisk streik 28. januar 2015. Formålet 
var å få Stortinget til å endre regjeringens 
forslag til ny arbeidsmiljølov. 

Regjeringen og støttepartiene Venstre og 
KrF kom fram til kompromiss når det 
gjaldt midlertidige stillinger i den nye 
arbeidsmiljøloven. Men «resultatet har 
blitt et komplisert og uoversiktlig 
regelverk som vil øke faren for misbruk og 
omgåelse av regelverket», sa Unio-leder 
Anders Folkestad i en kommentar i mars. 
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Loven ble endelig vedtatt, og trådte i kraft allerede 1. juli. 

Enkeltsaker 
Forskerforbundet ved UiO bistår enkeltmedlemmer i ulike situasjoner som oppstår i deres 
arbeidsforhold. I løpet av 2014 har vi bistått rundt 150 medlemmer mot tidligere 100 i større 
eller mindre saker. Sakene er av svært ulik karakter, alvorlighetsgrad og kompleksitet. En del 
saker dreier seg om bistand til lønnsforhandlinger, og noen er relativt enkle og kan løses 
gjennom svar på telefon og e-post. Men stadig flere er av tyngre karakter. Mange saker skyldes 
opphør av midlertidige kontrakter. Dette kan dreie seg om personer som har vært ansatt over 
en svært lang tid ved UiO på interne og/eller eksterne midler, og med mange kortere 
sammenhengende tilsettingsforhold. 

Bare i 2015 hadde to av våre medlemmer saker gående i rettsapparatet etter oppsigelse fra 
UiO. Begge sakene ble anket til lagmannsretten etter at våre medlemmer tapte mot 
UiO/regjeringsadvokaten i tingretten. Den ene saken ble avsluttet i 2015, hvor arbeidsgiver 
vant også i lagmannsretten. Den andre saken kommer opp i lagmannsretten i januar 2016. 
Dette er personer med langvarige midlertidige tilsettingsforhold ved UiO, opp mot 20 år, hvor 
finansieringen har opphørt og arbeidsgiver har gått til oppsigelse. Vi er redd vi vil se stadig flere 
slike saker, og har der god hjelp i Forskerforbundets juridiske seksjon. 

Ved siden av saker om midlertidighet, som utgjør en stor andel av våre enkeltsaker, dreier de 
fleste saker seg om lønnsutvikling og lønnsforhandlinger, større og mindre konflikter med 
arbeidsgiver, vanskeligheter ved tilbakeføring til arbeid etter lengre sykefravær, og uklarheter 
og mulige forbigåelser ved tilsettinger. Ikke minst det siste har vi opplevd en økning av i løpet 
av 2015. Vi ser fortsatt mange eksempler på en manglende kompetanse rundt personalpolitikk 
og personalbehandling, noe som gir unødvendig negative konsekvenser for våre medlemmer. 

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. Det å betale kontingent til 
Forskerforbundet er på mange måter å se på som en forsikringsordning. Derfor gjør også 
lokallaget hva det kan for å finne gode løsninger i vanskelige situasjoner. Der vårt sekretariat 
ikke har den kompetanse som skal til, har vi svært god støtte i juridisk seksjon i 
Forskerforbundet sentralt. 

4. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK 

Lokallaget vil arbeide for at medlemmene skal få uttelling for faktisk undervisningsinnsats, bl.a. 
ved gjennomgang av normtall. 

Styret har satt i gang et arbeid med å 
kartlegge praktisering av undervisnings-
regnskapet på utvalgte steder ved UiO. 
Gjennom dette ønsker lokallaget dels å 
sikre at det legges godt til rette både for 
undervisning og forskning i arbeidstiden, 
dels for å jobbe for at undervisning i større 
grad vektlegges bl.a. i lønnsforhandlinger. 

Spørsmål som lokallaget har begynt å se 
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på, er blant annet: 

Hvem har ansvaret for at unvervisningsregnskapet er i balanse? Er det arbeidstakerens 
ansvar/problem uansett pluss eller minus? Hva «nulles ut» ved årsskiftet – pluss- og/eller 
minustimer? Hvis ikke arbeidsgiver har nok oppgaver til de ansatte, er arbeidstaker da skyldig 
et eventuelt underskudd? Hva skjer ved sykdom? Gis det en forholdsmessig eller reell 
«uttelling» mellom undervisning og forskning? Er egenmelding gyldig, eller kan arbeidsgiver 
kreve sykemelding? 

Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2016. 

«Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler»  
I mai/juni kom det fram at Regjeringen ville 
foreslå at tilsatt rektor og ekstern 
styreleder blir normalordningen ved alle 
institusjoner under universitets- og 
høyskoleloven. Departementet la opp til at 
det skal utnevne alle eksterne 
styremedlemmer, inkludert styrelederen. 
Forslaget ville i praksis også bety at alle 
nye eller sammenslåtte institusjoner blir 
avskåret fra å velge sin leder. 

Dette førte til en revitalisering av Vox Academica, og i pinsen jobbet Forskerforbundet ved UiO 
sammen med NTL-UiO, rektorene ved UiO og UiB og flere vitenskapelige ansatte i sektoren for 
å få til et opprop for valgte ledere ved universiteter og høyskoler. Oppropet lå ute i kun i få 
dager før underskriftene skulle overrekkes KUF-komiteen på Stortinget, men i løpet av disse 
dagene samlet vi inn rundt 2 500 underskrifter. Lovendringene ble likevel gjennomført av et 
stort flertall på Stortinget, men vi fikk i gang debatten om hvorvidt ledelse av akademiske 
institusjoner skiller seg fra annen ledelse av virksomheter i samfunnet. Denne fortsetter også 
inn i 20 16. 

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 én av to fellesrepresentanter for 
tjenestemannsorganisasjonene. 

Dette arbeidet skjøt fart mot slutten av 2015. Arbeidsgruppen tar for seg mange sentrale og 
viktige tema når det gjelder organisering, styring og ledelse av de ulike nivåene ved UiO. 
Arbeidet vil bli sluttført i første halvdel av 2016. 
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5. REKRUTTERING OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

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. 

Lokallaget har gjennom 2015 gjennomført både nye og mer etablerte store og små aktiviteter. 
Målet er dels å møte våre medlemmers og tillitsvalgtes behov for ulike kurs og seminarer, dels 
å synliggjøre Forskerforbundet og lokallagets arbeid for eksisterende, nye og potensielle 
medlemmer ved UiO. 

Aktiviteter 2015 
10. februar: Vintersymposium: Midlertidighet og 
ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» 
forbindelse? 

5. mars: Skidag ved UiO. Utdeling av profilerings-
materiale, kvikk-lunsj mm (bilde) 

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

3.-4. september: Popcorn og Jazz på Frederikke-
plassen 

 25. september: Researchers’ Night talkshow 

Medlemsutvikling: 
Vi hadde et relativt stabilt inn- og utmeldingstall gjennom 2015, men så likevel en svak nedgang 
i medlemstallet. Dette innebærer at lokallaget i enda større grad må jobbe med rekruttering 
framover. Mot slutten av 2015 vedtok styret å prøve ut nye tiltak for å rekruttere nyansatte ved 
UiO inn i Forskerforbundet. Blant annet ble det vedtatt å gjennomføre ringerunder til nyansatte 
for å informere om lokallaget spesielt og fagforeningers arbeid generelt. Dette starter opp 
primo 2016. 

Prosjekt synliggjøring 
Lokallaget hadde i 2015 et prosjekt med satsing på synliggjøring, og vi fikk tildelt prosjektmidler 
fra Forskerforbundet sentralt til frikjøp av tillitsvalgt i den forbindelse. Et av målene var å skape 
mer engasjement i sosiale medier i saker som er viktige for Forskerforbundet og vise hvor vi 
står i viktige politiske saker. Våren 2015 opprettet vi Twitter-konto og utarbeidet rutiner og 
strategi for arbeid opp mot ulike kommunikasjonskanaler. 

Vi overvåker daglig mediebildet på UiO slik at vi oppdager 
nyhetssaker og kan være synlig på steder det er 
naturlig for Forskerforbundet å opptre. Ved 
aktuelle arrangementer, kurs og debatter 
synliggjør vi vårt engasjement på nettsider og i 
sosiale medier. Nyhetsbrev sendes jevnlig ut til 
medlemmer.  

Årsmøtet 2015 vedtok at lokallaget skal gå til 
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anskaffelse av en fane, som en del av synliggjøringen. Vi inngikk et samarbeid med KhiO 
(Kunsthøgskolen i Oslo) om dette, hvor tanken var at det skulle være et studentarbeid der. 
Dessverre ble dette ikke fullført i 2015, men vil bli fulgt opp videre i 2016. 

Etter å ha gjennomført en slik satsing, er rutiner og strategi på plass, og lokallaget arbeider 
aktivt videre med å synliggjøre saker. 

Studentrekruttering 
Forskerforbundet har vedtatt at studentrekruttering skal være et av hovedsatsingsområdene 
for hele organisasjonen. Studentrekruttering har derfor stått i fokus i hele 2015, og vi bidrar 
med å aktualisere og spre informasjon i sosiale medier om kurs for målgruppen. 

Vi hadde stand på Frederikke-
plassen ved semesterstart høsten 
2015 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. Vi loddet også 
ut to dagspass til Øya-festivalen, 
noe som var svært så populært. 

Vi inngikk også et samarbeid med Studentparlamentet i forbindelse med Researchers’ Night 
Talkshow høsten 2015. 

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. 

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. 

Tabell 3: Møter, kurs og seminarer arrangert av lokallaget i 2015 

TEMA MÅLGRUPPE DATO 

Medlemsmøte om lokale lønnsforhandlinger Alle medlemmer 19.1. 

Praktisk arbeid i tilsettingsråd Representanter i 
tilsettingsråd 

4.2. 

Vintersymposium  Alle medlemmer 10.2. 

Praktisk arbeid i innstillingsråd Representanter i 
innstillingsråd 

25.2. 

Årsmøte Alle medlemmer 9.3. 
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Medlemsmøte NHM Medlemmer ved NHM 13.4. 

Rolfsens resept/Lokal lønnsdannelse Alle medlemmer 14.4. 

Styreseminar Styret 20.4. 

Pensjonskurs Alle medlemmer 5.5. 

Tillitsvalgt I Styret og lokale tillitsvalgte 11.6. 

FFTA Lønns- og karriereutvikling Tekn. og adm. medlemmer 1.9. 

Popcorn og Jazz Ansatte og studenter ved UiO 3.-4.9. 

Styre- og tillitsvalgtseminar II Styret, lokale tillitsvalgte og 
representanter i innstillings- 
og tilsettingsråd 

13.-16.9. 

Researchers’ Night talkshow Åpent 25.9. 

Sekretariatseminar Sekretariatet 29.-30.10. 

Kurs for utenlandske stipendiater, postdoktorer og 
forskere 

Ansatte ved UiO 11.11. 

Pensjonskurs Alle medlemmer 11.11. 

Sektorseminar Sentrale tillitsvalgte, 
Forskerforbundet ved 
universitetene 

23.-25.11. 

Tillitsvalgt III Styret og lokale tillitsvalgte 4.12. 

Samarbeid med Realfagsbiblioteket, flere arr. Studenter ved MN Hele 2015 

 

I 2015 var den største satsingen seminaret for styret, valgkomité, tillitsvalgte og representanter 
i innstillings- og tilsettingsråd i Roma i september. 

Storsamling for styre, valgkomité, tillitsvalgte, representanter i innstillings - og 
tilsettingsråd 

I september reiste ca 35 av lokallagets 
tillitsvalgte i ulike verv på et 

tredagers seminar i Roma. 

På seminaret kombinerte vi 
interne temaer, besøk av italienske 
kollegaer fra universitet og fag-
forening, besøk på Det norske 
instituttet – og selvfølgelig en 
guidet tur i Forum Romanum med 
«vår egen» Jon W. Iddeng. 

Internseminaret tok opp ansatte-
representantenes rolle i inn-

stillings- og tilsettingsråd med særlig 
vekt på midlertidighetsproblematikken. Videre jobbet vi med organisasjonsbygging i lokallaget. 
Der så vi spesielt på neste treårsperiode. Blant de temaene som ble diskutert og som det vil 
arbeides videre med, var ulike kurstilbud til alle medlemmene, rekrutteringsaktiviteter, mer 
synlighet, jobbing med argumentasjon og erfaringsutveksling, og oppfølging og aktiviteter 
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innenfor de ulike fagpolitiske foreningene som FBF og FFTA. Det tredje temaet for 
internseminaret var medarbeiderskap. 

Vi hadde besøk av Alessandro Arienzo fra Federazione Lavoratori della Conoscenza – 
Forskerforbundets søsterforening i Italia. Han innledet om fagforeningenes rolle i utviklingen av 
det moderne Italia, deres rolle i dag, og om universitetspolitikk anno 2015. Vi hadde også besøk 
av professor Roberto Tartaglione fra Scudit Scuola d'Italiano Roma. Han gjorde «en reise» 
gjennom etterkrigstidens Italia sett fra et akademisk perspektiv. 

Denne type storseminar kan naturligvis ikke arrangeres hvert år, men vi ser at lokallaget har 
både en stor nytte og en stor glede av å samle alle dem som på ulikt vis og i ulike verv gjør en 
stor innsats i hverdagen for at alle våre medlemmer ved UiO skal ha gode lønns- og 
arbeidsvilkår. 

6. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

Lokallaget har et tett og godt samarbeid både internt på UiO og eksternt. På UiO samarbeider vi 
godt og jevnlig med de andre fagforeningene. Ikke minst i forbindelse med oppropet for 
fortsatt valgt rektor hadde vi et tett og godt samarbeid med NTL. 

Vi samarbeider fortsatt tett med de hovedtillitsvalgte og ledelsen i Forskerforbundets lokallag 
ved de andre sju universitetene i Norge. Dette innebærer jevnlige treffpunkt, utveksling av 
erfaringer, felles kurs og seminarer osv. Samarbeidet med Forskerforbundet sentralt, og særlig 
juridisk og fagpolitisk seksjon, er avgjørende for at arbeidet for våre medlemmer skal fungere. 

7. HOVEDAVTALESAMARBEIDET VED UIO 

Sentralt ved UiO har det i 2015 vært gjennomført 40 sentrale informasjons- og drøftingsmøter i 
hovedavtaleverket, inklusive møter med universitetsdirektøren. Det fant sted 2 
forhandlingsmøter ved UiO i løpet av 2015. I tillegg ble det avholdt 2 temamøter med 
universitetsledelsen. 

Svært mye av medbestemmelsen etter Hovedavtalen (informasjons- og drøftingsmøter) blir tatt 
ut på mellomnivået ved UiO – fakulteter, museer, UB, LOS, Eiendomsavdelingen, USIT og FSAT. I 
løpet av 2015 fant det sted ca. 60 slike møter. På disse møtene møter primært våre lokale 
tillitsvalgte (se vedlegg), av og til med bistand fra sentralt tillitsvalgte ved UiO. 

 
UiO, 22. februar 2016 
 

Steinar A. Sæther, leder Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Jon I. Nornes, nestleder Line Nybakk Akerholt, styremedlem 

Stein Fredriksen, styremedlem Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

Kari Nyheim Solbrække, styremedlem Andreas Dobloug, varamedlem 

Benedikte V. Lindskog, varamedlem Jemima Garcia-Godos, varamedlem 
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VEDLEGG 1: 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV I 2015 

I perioden har det vært holdt 10 styremøter og 1 styreseminar. 

STYRET 1.1.-31.3.2015 

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) 

 

STYRET 1.4.-31.12.2015 

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  

Tillitsvalgt Andreas Christensen  

Tillitsvalgt Gun Hafsaas Til 1.4.2015 

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Tillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad Fra 1.2.2015 

Org.konsulent Helle Storvik 30 % stilling 

Org.sekretær Line Halvorsen permisjon 

 

Leder, nestleder, 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 

Bjørn Øgaard, OD 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2015 

Det teologiske fakultet  

Det juridiske fakultet  

Det medisinske fakultet Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, rådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

Frode Torp Christensen (vara), seniorkonsulent 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Stein Fredriksen, professor 

Kristine Jøssang, seniorkonsulent  

Katrine Langvad Stensløkken, seniorkonsulent 

Det odontologiske fakultet  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 
  

Ingunn Skjerve, rådgiver 

Gunvor Dalby Vea, universitetslektor 

Universitetsbiblioteket 
  

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar 

Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

Kulturhistorisk museum Hilde S. Frydenberg, seniorkonsulent  

Christian Løchsen Rødsrud, rådgiver 

Lucia Koxvold, rådgiver 

Naturhistorisk museum  

LOS Silje Winther, rådgiver 

Eiendomsavd.  

USIT/FSAT Jon Nornes, seniorrådgiver  
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2015 

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 Reien 

Innstilling bibl.st. utenom UB Inger M. Hamre 

MED Innstilling Vigdis Bjerkeli 

Kathrine Løvberg 

Tilsetting Belinda Eikås Skjøstad 

Vara tilsetting Vigdis Bjerkeli, Torill M. Rolfsen 

Tilsetting vitensk. stillinger Silje M. Rosseland 

Vara tilsetting vitensk. 
stillinger 

Kristian Mollestad/Torill M. Rolfsen 

Tilsetting stip. 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 Stein Johannessen 

Innstilling (oral biologi) Ann-Kristin Ruus 

Tilsetting Ann-Kristin Ruus 

SV Innstilling Ola Bratseth 

Anette Lislerud 

Liv Tone Måseidvåg 
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Kari Henriksen 

Kyrre Vigestad 

Tilsetting Gun Hafsaas 

Vara tilsetting Erik Handelsby 

Anette Lislerud 

UV Innstilling Torgeir Christiansen 

Ingunn Skjerve 

Tilsetting Toril Eggen  

Vara tilsetting Ann Kristin C. Fiske 

Ulf T. Grefsgård 

Ingunn Skjerven 

UB Innstilling bibl.stillinger Ellen Christophersen 

Innstilling bibl.stillinger Anne Gunn Berge Bekken 

Innstilling univ.bibl.stillinger Svein Helge Birkeflet 

Tilsetting bibl.stillinger Eli Hegna 

Stine Marie Barsjø 

Vara tilsetting bibl.stillinger Stine Marie Barsjø 

Tilsetting univ.bibl.stillinger Henrik Keyser Pedersen 

Vara tilsetting 
univ.bibl.stillinger 

Kristin Rangnes 

KHM Innstilling Eivind Bratlie 

Magne Samdal 

Hilde Frydenberg 

NHM Tilsetting lederstillinger Torill M. Rolfsen/Kristian Mollestad 
(vara) 

KHM/NHM Felles tilsetting for museene Espen Uleberg 

Vara tilsetting for museene Magne Samdal 

LOS Innstilling 

 

Erik Handelsby 

Mari Bergseth-Hasle 

Nirmala Eidsgård 

Margaret Louise Fotland 

Silje Winther 

Tilsetting Torill M. Rolfsen 

Vara tilsetting Andreas Christensen 

Kristian Mollestad 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2015 

 

17 

Belinda Eikås Skjøstad 

USIT Innstilling Jon I. Nornes 

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

Leonora Onarheim 

Vara tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. 

Andreas Christensen 
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VEDLEGG 4: 

REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2015 

Forskerforbundet ved UiOs 
forhandlingsutvalg 

  

  

  

Kristian Mollestad 

Andreas Christensen  

Gun Hafsaas  

Jon I. Nornes 

Torill M. Rolfsen 

Steinar A. Sæther 

Intervjugrupper for direktør- og andre 
lederstillinger 

Torill M. Rolfsen 

Andreas Christensen 

Kristian Mollestad 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Bjørn Øgaard 

Opplæringskomiteen Solveig Bauge Løland 

Anne D. Berg, vara 

AKAN Espen Uleberg 

Opptakskomiteen for Universitetets 
barnehager 

Aud-Jorunn Sandal 

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 

Andreas Christensen 

Gun Hafsaas 

Torill M. Rolfsen 

Belinda Eikås Skjøstad 

Steinar A. Sæther 

Forskerforbundets hovedstyre  

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

Cecilie Wingerei Lilleheil 

Liv Tone Måseidvåg 

Jon Nornes 
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FBF-UiO (Forskerforbundets 
bibliotekforening) 

Line Nybakk Akerholt 

Akademisk forum ved UiO Johan F. Storm 

MAARK (Midlertidig ansatte arkeologer) Kristin Eriksen 

Gjermund Steinskog 

Representant for UNIO ved UiO Kristian Mollestad 

Unio stat – forhandlingsutvalget Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Andreas Christensen 
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