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Nummer 1-2011 

Regjeringens handlingsromutvalg har resultert i mange konkrete tiltak ved UiO. Det  er 
bra. Det er fornuftig å effektivisere støttetjenestene, gjennomgå bruken av midlertidige 
stillinger og vurdere forskningskvaliteten. Men i dette arbeidet kommer UiOs holdning til 
arbeidstakerne frem, og det vi ser er ganske skremmende!

Arbeidsgiver kan gjenta sitt mantra om å «jobbe smartere» så ofte de vil, men det foran-
drer ikke på det faktum at IHR-prosessen vil innebære en omfattende omorganisering. 
Det er vedtatt et offensivt innsparingsmål, og det er allerede lagt føringer på at drift- og 
utviklerfunksjoner skal skilles og løsninger standardiseres. Alt dette før den såkalte kart-
leggingsfasen er startet. Dette blir ikke kommunisert ut, og det er tydelig at tåkelegging 
er strategien for å få de ansatte med på prosessen. Underkommunisering om mål og 
middel gjør medvirkning fra de ansatte umulig.

Midlertidighetsrapporten viser at ¼ av UiOs ansatte har midlertidige kontrakter – dersom 
man ser bort fra stipendiater og postdocer. I administrasjonen er tallet 24%, mens snittet 
i arbeidslivet for øvrig er på 9%. Dette viser at UiO er en versting i å bryte Tjenestemanns-
loven som sier at hovedregelen er at alle stillinger skal være faste.

UiOs svar på kravet om opprydding kan tolkes som et forsvar for den utstrakte bruken 
av midlertidige. Faste stillinger, spesielt de vitenskapelige, er tilsynelatende ikke forenlig 
med behovet av å til enhver tid ha de best kvalifiserte ansatte.

NTLs erfaring er at UiO tidligere ikke har vært så opptatt av å skaffe den best kvalifiserte 
søkeren. I stedet for å lyse ut stillinger åpent, sikre konkurranse og ansette den som har 
de beste kvalifikasjonene, blir folk håndplukket inn i jobbene. Dette sparer tid, men er i strid 
med Tjenestemannslovens intensjoner. Så vi er litt forundret over at kvalifikasjonsprinsip-
pet nå blir fremhevet som så ekstremt viktig. Det kan se ut som om det som er viktig, er å 
begrense loven slik at arbeidsgiver til en hver tid kan gjøre det de ønsker.

På LOs forskingspolitiske konferanse trakk Fagerberg (Fagerbergutvalget), frem at insen-
tivmodellen i finansieringen av sektoren er problematisk.: Den gjelder bare på institusjons-
nivå, når ikke den enkelte forsker og har begrenset virkning på produktiviteten. Han viser 
også at det er stor forskjell mellom produktiviteten ved landets ulike forskningsinstitusjoner.

Rektor har uttrykt motstand mot å se på universitetene som produk-
sjonsbedrifter. Dette støtter NTL. Hans holdning må gjennomsyre hele 
UiO, for alle grupper ansatte. UiO kan ikke være bekjent med en bruk-
og-kast mentalitet hvor de ansatte skal yte sitt ypperste i en kort 
periode før de blir sparket ut til fordel for nye og energiske krefter.

NTL vil ha trygge arbeidsforhold for ansatte som blir sett på som 
en ressurs som er i stand til å utforme sin egen arbeidshverdag 
– til det beste for forskning og utdanning! 
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Den hullete kosebamsen
...på forsiden bærer på en vimpel. Der står det «Internt handlingsrom», to hon-
nørord som brukes mye i UiOs administrative korridorer akkurat nå. Ordene 
impliserer at vi skal unngå dobbeltarbeide, vi skal samhandle mer effektivt, vi 
skal dessuten spare en hel del penger som skal komme forskningen til gode. 
Og gjennom dette skape et bedre universitet vi alle kan være stolte av. Denne 
type prosesser føyer seg pent inn i bildet av en virkelighet der det åpnes for 
midlertidighet i samme åndedrag som man taler varmt om «fleksibilitet» og 
«elastisitet».  Gode, kraftfulle ord som dessverre kan være «newspeak» for noe 
helt annet: At vårt stillingsvern svekkes. Debatten om denne eventualiteten er 
fraværende. Og nettopp debatt og åpen meningsutveksling bør utvilsomt erstat-
te mye av dagens trivelige prat om dynamikk, effektivitet og gevinst. 

Vi forsøker etter beste evne, både i NTL-UiO og her i Ny Giv. Og inviterer leser-
ne til å reflektere, til å målbære sunn og intelligent skepsis når apostlene for det 
interne handlingsrom dukker opp i lokale korridorer. 

Samtidig skal vi feire i 2011. NTL-UiO feirer femtiårsdag til høsten. Hvis vi ser 
tilbake på campus anno 1961, og årene som ligger mellom da og nå, ser vi hvilke 
enorme forandringer, for ikke å si kvantesprang, både samfunnet og universi-
tetet har gjennomgått. Her har mentalitetsskiftene stått i kø, og bare dét tilsier 
en viss edruelighet når nye metoder og idéer lanseres. Det er ikke gull alt som 
glimrer, men brukt riktig, og med en viss sindighet, kan de fleste tanker og ideer 
komme til nytte. 

For egen del representerer denne utgaven av Ny Giv – den niende jeg redigerer 
– også en avslutning. Årsmøtet i mars skal velge redaktør av bladet, slik års-
møtene alltid gjør, og denne gang har jeg sagt i fra at jeg ikke er kandidat. Slik 
jeg ser det, er de to årgangene jeg har fått redigere bladet, passelig lang tid for 
en redaktør. Det hadde neppe gått, og aldri vært så morsomt, om det ikke hadde 
vært for Benjamin Endré Larsen, Håvard Tangen og Cecilie K. Fragaat Ødegård 
som gjennom hele perioden har vært trofaste og kreative medspillere i redak-
sjonen. I tillegg til dem har også mange andre bidradd til bladet i disse to årene.

Takk til dere alle, og til leserne som har fulgt oss. 
Lykke til videre, både med kritisk debatt, jubileum og medlemsblad!

Christian Boe Astrup 
Redaktør
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aV beNjamIN eNDré larseN

I Ny Giv 4/2010 blei Marthe Hommerstad, 
nestleder i IAKH-klubben intervjua. Klubben 
samler alle de midlertidig tilsatte ved Instiutt 
for arkeologi, konservering og historie 
(IAKH). NTL-medlemma i klubben har status 
som gruppe i UiO-foreninga. Ho fortalte om 
kordan de hadde arbeida med forberedel-
sestida timelærererane får til undervising 
og kordan de nye timesatsane ville slå ut for 
denne gruppa. 

Høyare timesatsar
Historisk har timelærerar i historie hatt 
høyare timesatsar enn det som ellers har 
vært vanlig ved universitetet. Med IAKHs nye 
satsar ville enkelte timelærerar som har 
tatt samme midlertidige arbeidsoppgaver i 
fleire år får redusert utbetalinga med 25-50 
%. Den 10. desember vedtok Fakultetsstyret 
ved Humanistisk fakultet (HF) et nytt regel-
verk for timelærerar, der de timesatsane 
som IAKH ville innføre er blitt stadfesta som 
gjengs på fakultetet. Det er likevel blitt inn-
ført et tillegg på 10 timar til foreberedelsar 
ved første gangs undervisingsoppdrag eller 
ved endringar i undervisingas innhold. For 
de fleste timelærerane på fakultetet inne-
bærer dette ei tydeliggjøring og forbedring.

Trine Syvertsen, dekan på HF, sier at 
fakultetet ikkje ser på timelærersaken som 
én sak. 

– Saken havna på fakultetsstyrets bord 

på grunn av uenigheta på IAKH, sier ho, – 
men det vi også har tatt stilling til er korvidt 
timelærerar skal ses på som ei egen gruppe 
når vi skal lage lønnsordningar, og kor mye 
tid de skal ha til forberedelsar. Ho slår fast 
at det skal de ikkje.

 – For arbeidstakersida er det der uenig-
heta ligg, sier Hommerstad, – for oss er 
dette ei prinsippsak. Ho peiker på at timelæ-
rerane har arbeidsoppgaver som er meir 
tilfeldig og midlertidig prega enn det andre 
arbeidstakerar på universitetet har, og at 
det ikkje er urimelig om timesatsane kom-
penserer for dette.

økt byråkratisering og mindre lokalt 
handlingsrom
Syvertsen meiner at det er et dilemma når 
fakultetet føler seg tvunge til å løse en kon-
flikt på et institutt ved å lage allmenne ret-
ningslinjer. Dette fører til økt byråkratise-

ring og mindre lokalt handlingsrom, meiner 
ho. – Institutta mister muligheta til å utfor-
me løsningar som høver til sine spesielle 
behov, og fakultetet må bruke ressursar på 
å følge opp regelverket.

Hommerstad er likevel tydelig på at klub-
ben er fornøyd med at fakultetet no har 
utarbeidd felles retningslinjer for bruk av 
timelærerar, og er glad for at arbeidet har 
ført til ei forbedring for de fleste timelære-
rane på fakultetet. – Vi har vist at vi kan ta 
en diskusjon, sier ho, og er også fornøyd 
med at klubben har fått til å samle de mid-
lertidig tilsatte om solidariske krav. Ho er 
likevel avventande når det gjelder kordan en 
vil gjennomføre uttaket av de 10 forberedel-
sestimane i praksis.

Dekanen og klubbnestlederen er enige 
om at det har vært nyttig å ha en grundig 
prosess i saka. – IAKH har fått retta opp i en 
litt uryddig praksis når det gjelder midlerti-

Dekan Trine syvertsen (t.v) og klubbleder marthe Hommerstad er fortsatt uenige om prinsippet, men enige om at kon flikten har ført til ei generell opprydding i timelærernes vilkår. 

dighet, sier Syvertsen. Hommerstad kan 
fortelle at et resultat av timelærersaka er at 
det vil bli lyst ut to lektorstillingar i historie. 

midlertidighet og konfliktar
Dekanen peiker på at mye bruk av midlerti-
dig arbeidskraft fører til konfliktar, og mei-
ner dét er et argument for å ta tak i debat-
ten om bruk av eksterne midlar til frikjøp fra 
undervising på en anna måte. 

– Om eksterne middel ikkje skal kunne 
brukes til frikjøp, vil mye av insentiva for å 
søke slike pengar forsvinne, sier ho. Som 
konsekvens av dette meiner Syvertsen at 
det bør bli stuereint med meir bruk av reine 
undervisingsstillingar.

 – Men dette er også et universitetspoli-
tisk dilemma, for da fjerner vi oss fra 
dagens forståing av forskningsbasert 
undervising.

aV TOm THOrseN

LOs nestleder Tor Arne Solbakken 
innledet med å etterlyse mer 
arbeidslivsforskning  i Norge. 

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 
ga honnør til LO for konferansen og 
fremhevet Regjeringens satsning på 
programmet for velferd, arbeidsliv og 
migrasjon (VAM) som mottar 1 milli-
ard kroner de kommende 10 år. Hun 
mente også at det må økte ressurser 
til forskning på arbeidshelse og 
arbeidsmiljø.

Arbeidsministeren påpekte at for-
holdet mellom politikk og forskning 
er spenningsfylt og at Regjeringens 
klare mål er kunnskapsbasert poli-
tikkutvikling – ikke en politikkbasert 
kunnskapsutvikling. Allikevel er det 
viktig å spørre seg hva vi trenger 
kunnskap om og LO ble oppfordret til 
å være tydeligere i formuleringene 
om sine kunnskapsbehov.

Fagerbergutvalget
Forskningsminister Tora Aasland 
oppnevnte Fagerbergutvalget i 
2009. De utreder forskningsutbytte 
i forhold til bevilgede resurser samt 
gi råd til forbedringer. Innstilling 
leveres innen 1. mai 2011. Prof. Jan 
Fagerberg, TIK-senteret, UiO, leder 
utvalget og presenterte arbeidet.

Utvalget bruker publiserings- og 
siteringsindeks; «tellekanter», som 
mål for hhv.  forskningsproduktivitet 
og forskningskvalitet. De viser at det 
er store forskjeller i produktivitet 
mellom landets forskningsinstitusjo-
ner og at de små institusjonene får 

mer ut av kronene som bevilges enn 
de store. Vi ser frem til at selve rap-
porten og debatten rundt denne vil få 
frem en mer dyptgående definisjon 
av forskningskvalitet .

Jan Fagerberg skisserte tre ulike 
forklaringer på at ressursene ikke 
utnyttes bedre. Manglende tid til  
forskning, dårlige økonomiske vilkår, 
og at insentivsystemet kun gjelder 
på institusjonsnivå og ikke viderefø-
res ned til den individuelle forsker. 

NTL mener at insentivmodellen 
aldri må gjøres gjeldende for enkelt-
personer, med midler som tildeles 
utfra produktivitet, uansett hvordan 
denne måles. Denne formen for 
belønningssystem undervurderer 
og underminerer  forskerens fagli-
ge motivasjon og favoriserer en 
økonomisk motivbasert forskning. 

Uavhengig av målemetode er det 
mye kan gjøres for å øke omfang og 
kvalitet på forskning. De viktigste er 
sikring av kollektiv forskningsrett 
og midler/tid til forskning.

- Vi trenger mer 
arbeidslivsforskning
lO inviterte til forskningspolitiske konferanse 28.januar.  
I år sto blant annet arbeidslivsforskning, NFrs rolle og Fager-
bergutvalgets arbeid på programmet. 

Vi trenger mer arbeidslivsforskning påpe-

ker lOs nestleder Tor arne solbakken, her 

i samtale med arbeidsminister Hanne bjur-

strøm. (FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK / LO MEDIA)

Humanistisk fakultet har 
innført felles satsar for for-
beredelsestid for time-
lærerar. Det fører trulig til 
bedre vilkår for timelærera-
ne generelt, men enkelte 
timelærerar på historie vil 
få honoraret sitt halvert. 
Mindre bruk av midlertidig-
het kan vanne ut forsk-
ningstilknyttinga til undervi-
serane.

(F
OT

O:
 C

BA
)

Gjengs timelærersat sar på HF 
- med tillegg for forberedelsar
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INTerVjueT
Navn: Knut Kjeldstadli

Intervjuet av Håvard Tangen

Boka er ein pamflett som hausten 2010 kom 
ut på forlaget Res Publica. Fyrste opplaget 
på 1000 vart rivi bort med ein gong, og no er 
eit nytt opplag prenta opp. Interessa for uni-
versitetspolitikk er stor om dagen.

Knut Kjeldstadli  var aktivist i kampen 
mot ny universitetslov for 5 år sidan. Korleis 
er tilhøvet hans til fagrørsla?

– Eg er medlem av NTL, og i det heile ser 
eg på fagrørsla som ei av dei store sivilisa-
toriske kreftene i samfunnet vårt. Det gjeld 
både historisk og i dag. Fagforeiningane 
spela ei viktig rolle då me vann siger i 2005. 
Då hadde òg NTL og Forskarforbundet eit 
godt samarbeid. Eg vil kalla fagforeiningane 
ei hovuddrivkraft i dette motstandsarbeidet. 
Det som den gongen stod på spel, var retten 
til å velja leiarar, å hindra at universitetet 
vart ei marknadsorientert stifting  og stri-
den mot studieavgifter.

ei oppsummering av stoda
– Kva fekk deg til å skriva Akademisk kapita-
lisme?

– Eg har no i lang tid vori produksjonsar-
beidar i dette systemet, og ville gjerne nytta 
høvet til å gjera ei oppsummering av stoda. 
Dessutan er eg samfunnspolitisk engasjert. 
Eg var med då ATTAC starta opp, som her 
på bruket mellom anna skipa til helgekonfe-
ransar kalla Motmakt. Her tok me opp mel-
lom anna utdanings- og forskingspolitikk. 
Konferansane samla 200-300 folk. 

Kjeldstadli fortel han har hatt tri føremål 
med å skriva boka:  

– For det fyrste vil eg stimulera til ein 
diskusjon om kva slag kunnskap universite-
tet fører fram, for kva og kven. For det 
andre vil eg visa at høvet til å leggja fram 
kunnskap er under press  av tunge tenden-
sar nasjonalt og internasjonalt. For det 
tridje gjeld det å finna alternative tankar og 
politikk på dette feltet.

Kjelstadli peikar på at marknadstenking 
er ein del av ideologien for krinsar i Fram-
stegspartiet og Høgre. Tenkinga er freistan-
de for å løysa finansielle problem.  Sal av 
utdaning kan òg verta innført ved hjelp av 
GATS-prosessen som Noreg er med på. Di 
meir utdaninga er kommersialisert her 
heime, di større er sjansane for at utanland-
ske aktørar hiv seg frampå og krev tilsva-
rande tilskot som dei norske offentlege. 

– Men Noreg er so langt i den gunstige 
enden av skalaen, held Kjelstadli fram.

– Det er ingen tvil om at me har mykje å 
forsvara. Me står mykje i motsetnad til 
Storbritannia i dette stykket. Men privatise-
ringa er rett og slett litt uoversynleg i dag. 
Det er ikkje klårt kor mykje offentleg utda-
ning og privat næringsliv er vovne saman, 
gjennom ymse avtaler. Me burde ha opne 
offentlege register på slikt, ei registrering 
som seier kven som er involvert og kva slag 
klausular som inngår. Eg ser på det som eit 

viktig reformkrav. Universiteta må halda på 
autonomien sin og ikkje lata seg snevra inn 
av einerettar og klausular tvinga på frå 
utsida, seier Kjelstadli.

Fagrørsla og forskinga
– Kva rolle bør fagrørsla spela i kampen 
frametter?

– Universitetet skal korkje vera bedrift 
eller elfenbeinstårn. Det er moralsk og poli-
tisk forkasteleg å stengja seg inne i seg 
sjølv, gjeve at me står midt oppi store eksis-
tensielle spørsmål for heile kloten. Til dels er 
det òg eit taktisk politisk spørsmål av di folk 
flest må oppleva at universitetet har ein 
relevans for dei òg. Då striden stod som hei-
tast i 2005, viste det seg at me kunne ha 
sterke allierte i LO. Nestleiar Finn Erik Tho-
resen hadde appell på eit protestmøte mot 
lovframlegget og gav soleis større tyngd til 
aksjonen. 

– Akademisk frirom er ei viktig nemning 
i boka di. Kva legg du i det?

– Denne nemninga har historiske røter. 
Universitetet har tradisjonelt hatt eit slikt 
fridom til å taka opp emne innanfor fag og 
samfunn. Dei har hatt fridom til å definera 
emne og framstelling. Dette friromet er no 
under press. 

Kjelstadli  peiker på at kvalitetsreforma 
har auka arbeidsmengda for dei vitskapleg 
tilsette. Det er ikkje lenger nokon heimla  
forskingsrett, rett nok er forskingsfridomen 

stadfest, men ein viktig protokolltilførsel om 
rett til forsking vart stroken med den nye 
lova. Det ser ikkje ut til å vera politisk vilje til 
å setja forskingsretten inn att i lova. På UiO 
har denne strykinga ikkje gjevi seg tydelege 
utslag, men på Agder (UiA) må dei tilsette 
kvalifisera seg for å få rett til å forska. Utan-
lands ser ein  politisk press for - og også mot 
– emneval, som krympar friromet.

– Nær sagt alle mislikar byråkratiserin-
ga og kommersialiseringa, seier Kjelstadli. 

– Men dei finansielle insentiva ligg der og 
styrer utviklinga. Tendensen mot meir 
management-makt gjev seg ikkje. I staden 
for demokratisk valde leiarar fær me til-
sette leiarar. Mektige eksterne styrerepre-
sentantar kjem inn. Ei stund sat Hydrosjef 
Egil Myklebust og Abeliasjef Paul Chaffey i 
UiO-styret. Før var lærarmøtet eit kollegialt 
organ der alle hadde noko dei skulle ha sagt. 
No er det sjefen som les opp dei siste ved-
taka. Fagforeiningane vert sjalta ut og ikkje 
rådspurde. I Australia finst det ekstreme 
tilfelle på faglagsknusing og utfrysing. Eg 
nemner noko av det i boka mi.

autonomi og samfunnsorientering
– Du kallar visjonen din det samfunnsmessig 
forplikta universitetet. 

– Visjonen min byggjer dels på ansvaret 
universiteta har for å bringa fram kunnskap 
verda sårt treng. Dessutan er det ei eigenin-
teresse hjå dei tilsette her. Det  er viktig å 
byggja alliansar med resten av samfunnet 
for å kunna løysa utfordringane me står and-
synes. Universitetet er so definitivt ein del av 
verda, men me må formulera problemstel-
lingane våre sjølve. Det er eit slag dobbelt 
botn her, på eine sida autonomi (sjølvstyre) 
og på andre sida samfunnsorientering der 
problemhorisonten utanfor vert dregen inn. 

Mange spør om ein skal satsa anten på 
grunnforsking eller anvendt forsking. Sva-
ret til Kjelstadli er at det må vera rom for 
strategisk grunnforsking – der me sjølve vel 
å ta opp problem, men ikkje diktert av ein 
oppdragsgjevar.   Forskinga bør ha sam-
funnsmessig bruksverd i brei meining av 
ordet.  Eit døme på at universitetet held sin 
del av samfunnskontrakten er  å utdana 
dugande lærarar. Eit anna er å prioritera 
viktige emne det ikke står stor kjøpekraft 
bak. Det humboldtske idealet er for sjølvtil-

strekkeleg. Held me fram det idealet, er 
toget køyrt for oss, seier Kjelstadli.  Me 
treng eit tridje alternativ.

Som døme på problematisk samanfilt-
ring av universitetssektoren og næringslivet 
nemner Kjeldstadli at skipsreiarane har 
sponsa 19 professorat på norske høgskular 
og universitet innanfor maritim økonomi. 
Sponsinga går gjerne i fem år, men legg 
føringar på bruken av ressursar på institu-
sjonane  for tida etterpå.

–  Eg meiner at staten framleis skal vera 
fremste tilskotsytaren til universiteta og 
høgskulane. Framlegg om auka studieavgif-
ter må kjempast tilbake. 

Visse typar oppdragsforsking er lite gagn-
leg. Eit anna tilhøve er at universitet inngår 
eksklusive forskingsavtaler med konsern, 
der at dei skal einerett på resultata. 

Endå eit døme på kommersialisering er 
at  institusjonar driv eigne marknadsorien-
terte randverksemder.  Visseleg kan det 
koma nyttige produkt ut or dette samarbei-
det, til dømes Ugelstad-kulene, men den 
viktigaste oppgåva må vera å gjera resul-
tata tilgjengelege i den sams ålmenningen, 
der alle kan ferdast. Kunnskap skal vera eit 
offentleg gode, ikkje ei privatisert vare, seier 
Knut Kjelstadli.

-Korkje bedrift 
– Det er ikkje akutt fare for privatisering av norsk utdaning, men høge studieavgifter 
kan koma, og vil vera eit marknadsliknande tiltak, seier professor Knut Kjeldstadli  
som er bokaktuell med Akademisk kapitalisme.

eller elfenbeinstårn

– kunnskap skal vera eit offentleg gode, ikkje ei privatisert vare, seier knut kjelstadli. (FOTO: HT)
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Den statlige universitets- og høgskolesektoren må redusere bruken av midlertidig tilsettin-
ger, sier regjeringen. Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor en partssammensatt 
arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge omfanget, vurdere lovhjemlene og foreslå til-
tak som kan redusere antallet midlertidige tilsettinger. 

-Me krev ein demokratisk 
prosess der arbeidstakarane 
har reell medråderett, seier 
Ellen Dalen, leiar i NTL ved 
UiO.  Prosessen med internt 
handlingsrom er i gang.

aV HåVarD TaNGeN

Universitetsleiinga er misnøgd med at UiO 
har ein for stor og tungrodd administrasjon 
som tek bort ressursar frå viktig undervis-
ning og forsking, kjerneverksemda her på 
bruket. Dermed sette dei i gang med pro-
sjektet internt handlingsrom hausten 2010. 
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørne-
boe står i brodden for tiltaket.

I eit år har det vori dialog mellom NTL og 
dei andre faglaga på eine sida og UiO-leiinga 
på hi. Alle møta har vori uformelle, dvs. ikkje 
tingingar som vanleg er når det gjeld end-
ring av arbeidsmiljø. NTL har kravt sty-
ringsgruppe, men har til no berre fått gjen-
nomslag for ressursgruppe der NTL-leiar 
Ellen Dalen er medlem. Arbeidsgjevarsida 
har òg gjeve lovnad om at ingen skal seiast 
opp som fylgje av prosessen.

- Me er ikkje imot å satsa meir på forsk-
ing og undervisning, seier Ellen Dalen i NTL 
ved UiO. – Men det er eit faktum at mange av 
dei teknisk-administrative stillingane er 
naudsynte – dei er ikkje daudkjøt som kan 
slaktast. Tvert imot stør dei opp under kjer-
neverksemda. Det er òg dumt å setja pro-
fessorane til å driva med administrative 
gjeremål, i tillegg til at slikt garantert avlar 
misnøye i dei krinsane. 

NTL er uroleg for demokratiet og med-
råderetten som dei fagorganiserte skal ha.

 – Leiinga omtalar det som skjer, som ein 
prosess og ikkje som prosjekt, og dei kjem 
seg difor unna kravet om prosjektleiing der 
arbeidstakarane skal vera representerte, 
seier Dalen. 
- Det finst nemleg eigne reglar for prosjekt-
organisering. Denne prosessen vert soleis 

vilkårleg – dei fører heller ikkje protokoll frå 
alle møte. Førebels er det òg uvisst om det 
vert tillyst nokon høyringsrunde. Viktige 
motsetnader i organisasjonen kan sopast 
under teppet, og det er tvilsamt om denne 
framgangsmåten gagnar arbeidsmiljøet.

kutt av overrapportering 
-På visse punkt har arbeidsgjevarsida valt å 
låna øyra til oss, seier Ellen Dalen.

– Dei mange rapporteringsrutinane til 
departementet er ei tung byrd for mange 
arbeidstakarar, og det ser no ut til å vera vilje 
til å kutta ned på dette som mange ser på 
som overrapportering. Det er grunn til å 
spørja seg om arbeidsgjevar veit kva med-
råderett er. Dei inviterer oss med på ufor-
melle samtaler og skal koma med innspel på 
saker som me til vanleg forhandlar om. Lei-
inga seier dei ikkje vil fragmentera ansvaret, 
men greier dei å involvera sine tilsette? 

I media har det den siste tida gått eit ord-
skifte om at universitetet er overadminis-
trert, og det er ytra ynske om å spara mid-
lar (10-30 %) og overføra til undervisning og 
forsking. Målsetnaden skal vera å sentrali-
sera og standardisera oppgåvene. 

– Mykje tyder på at dette gjev dårlegare 
løysingar enn i dag, hevdar Ellen Dalen.

 – Mottoet «one size fits all» stemmer ikkje, 
truleg kjem det nye opplegget til å vera fjernt 
og uoversynleg. Det er tale om system for  
reiserekningar, permisjonar, ymse søknader 

og andre støttetenester. Ei fjern, usynleg tenes-
te er ofte ei dårleg og upopulær. Det er usann-
synleg at professorane og andre vitskapsfolk 
kjem til å sikra seg meir forskingsmidlar frå 
EU om dei samstundes må slita meir med IT, 
personalsaker og interne økonomirutinar.

skiljet mellom utvikling og drift
Ellen Dalen peiker på skiljet som vert sett 
opp mellom utvikling og drift. 

-Dette er eit urovekkjande drag i denne 
prosessen. Utviklingsoppgåvene er oftast 
meir sjølvstendige og overordna, som å 
skipa til leiarkurs, avtaler om overtid, løns- 
og personalpolitikk og systemutvikling (data-
program). På andre sida er driftsoppgåvene 
prega av rutine, til dømes inntasting av 
lønskodar.  Det er fare for at reine driftsopp-
gåver vert utskilde (outsourca). Me har alt 
sett det innanfor reinhald og bygningsspørs-
mål. UiO må då betala eksterne for å gjera 
desse tenestene, og det vert neppe billegare 
enn å løna eigne tilsette, meiner Dalen.

Universitetsdirektøren har fått styret 
med å skipa noko som vert kalla gevinstrea-
liseringsteam. Namnet er truleg henta frå det 
private næringslivet. Men «outsourcing» og 
andre liknande tiltak frå privat sektor kan 
ikkje vera tenlege for UiO. Mange av dei til-
sette arbeider meir enn 100 % i dag, og sva-
ret på utfordringane kan ikkje vera å auka 
arbeidsbyrda for desse, påpeiker Ellen Dalen.

Bruk av midertidig tilsetting i
universitets- og høgskolesektoren 

aV HeIDI HOksNes sørlI

NOVA-direktør Magnus Rindal ledet arbeids-
gruppen bestående av fire representanter 
fra tjenestemannsorganisasjoner og fire 
ledere fra sektoren. Torill Nustad fra UiTø 
har vært NTLs representant i gruppen. Rap-
porten er viktig fordi den gir en samstemt 
og gjenkjennbar situasjonsbeskrivelse av 
sektoren, og fordi de foreslåtte tiltakene 
(med to unntak) er enstemmige. 

Kartleggingen viser blant annet at i 2009 
var 25 prosent av de ordinære vitenskapelige 
stillingene (eksklusive stipendiat- og postdok-
torstillinger) ved UiO midlertidige, og 24 pro-
sent av saksbehandlingsstillingene. Dette er 
et tankekors når andelen midlertidig tilsatte 
ellers i arbeidslivet er under ni prosent.

Arbeidsgruppen har gått grundig inn i lov-
tolkningen av enkelte paragrafer i tjeneste-
mannsloven som hjemler midlertidig tilset-
ting i staten. Dette er anbefalt lesning for alle 
som er interessert i lovverket. Blant annet 
mener gruppen at langt flere kan ansettes 
fast selv om stillingen er eksternt finansiert, 

særlig ansatte i administrative og tekniske 
støttefunksjoner, men også forskere. 

Gruppen har kommet med anbefalinger 
om hvordan man kan få flere fast ansatte i 
sektoren på kort og lengre sikt. Noen tiltak 
er allerede pålagt virksomhetene, blant 
annet skal UiO kartlegge omfanget av mid-
lertidig tilsetting og vurdere lovligheten i 
hvert enkelt tilfelle. I tillegg skal opplæring i 
lovverket igangsettes og det blir årlige drøf-
tinger med tjenestemannsorganisasjonene 
om status for arbeidet. 

Rapporten belyser også dilemmaer som 
sektoren står overfor, for eksempel fleksi-
bilitet for arbeidsgiver versus forutsigbar-
het for arbeidstaker, kvalifikasjonsprinsip-
pet ved tilsetting versus fortrinnsrett etter 
fireårsregelen. Andre temaer som diskute-
res er fireårsregelen for stipendiater og 
finansieringsordningen.

Rapporten har høringsfrist 20. februar 
og NTL avgir høringsuttalelse. Kort opp-
summert er NTL enig i arbeidsgruppens 
beskrivelser og foreslåtte tiltak, og i de to 
tilfellene med dissens, støtter vi represen-

tantene fra tjenestemannsorganisasjonene. 
NTL mener at den største utfordringen er 
at ansatte som jobber på eksterntfinansi-
erte prosjekter ikke får fast ansettelse. 
Ellers mener NTL at det er nødvendig med 
både opprydding og opplæring, men at det 
derimot ikke er behov for å endre selve tje-
nestemannsloven. Loven fungerer, men 
praksis må strammes inn slik at virksom-
hetene følger lovens intensjon. 

Arbeidsgruppens rapport og høringsut-
talelsene kan leses i sin helhet på Kulturde-
partementets nettsider.

midlertidige tilsettinger gir ikke noe fast og vedva-

rende ståsted i arbeidslivet ... (ILL. FOTO: COLOURBOx)

seminar om rindal-rapporten
Arbeidsgruppens leder, Magnus Rindal, 
presenterte hovedfunn og forslag til til-
tak for en fullsatt rådssal den 11. februar. 

I debatten ble det bl.a. spurt om 
hvorfor private forskningsinstitutter i 
langt større grad ansetter fast, mens 
statlig UH-sektor ansetter midlertidig? 
Ulikt regelverk kan forklare noe, men 
også holdninger til rekruttering. Det 

siste ble langt på vei bekreftet ved at 
rektor innrømmet at ekstern finansi-
ering som regel medførte midlertidig 
tilsetting ved UiO. 

Et annet tema gjelder rekruttering 
til prosjekter: Skal den best kvalifiser-
te ansettes i etterkant av en åpen stil-
lingsutlysning, eller bør vitenskapelig 
prosjektleder ha faglig frihet til selv å 

velge den best egnede f.eks. fra sitt 
(nær)miljø? 

Ellers var det debatt rundt de to 
temaer som hadde skapt dissens i 
arbeidsgruppen: Fortrinnsrett etter 
fireårsregelen for forskere med 
eksternfinansiering, og stipendiat-
periodens medregning i tjenestetiden. 

(REF: HHS)

Stor omorganisering i kjømda?

Det er fare for at reine driftsoppgåver vert utskilde. Dette har skjedd innanfor reinhald. uiO må då betala 

eksterne for å gjera desse tenestene, og det vert neppe billegare enn å løna eigne tilsette. (ill.foto Colourbox)
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semINarrappOrT Fra OlaF sVOrsTøl

Effektivisering og modernisering av arbeids-
livet er nødvendig og fagbevegelsens opp-
gave er å spre forståelse for dette.  Cubas 
hovedproblem er at landet har flere valutaer, 
og ingen er effektive nok. Den strukturelle 
krisa i den globale økonomien, energi- og 
matvarekrisa er eksterne faktorer som for-
sterker. Prisene på det internasjonale mar-
kedet svinger. Matvareprisene går opp, mens 
prisene på råvarer går opp og ned. Mellom 
1997 og 2009 har handelsbalansen forverret 
seg med 15 prosent.

Dette kom fram under et seminar for 
faglig tillitsvalgte i Havanna, i månedsskiftet 
november/desember 2010. Dette var det 
trettende seminaret av denne typen. Det 
første ble holdt høsten 1998, året etter at 
Ellen Stensrud og Yngve Hågensen besøkte 
CTC. Initiativet til seminaret kom fra leder i 
LO i Oslo Kleiv Fiskvik og leder i LO i Oslos 
internasjonale utvalg Inger Lise Husøy.

årlig seminar-samarbeid
Høsten 1998 ble det første seminaret med 
vesentlig kvinnedeltakelse gjennomført i 
Havanna. LO i Oslo fikk økonomisk støtte til 
dette fra LO sentralt. LO i Oslo inviterte da 
en delegasjon fra CTC i Havanna til Oslo som 
kom til Oslo i juni 1999 og den første for-
melle samarbeidsavtalen ble undertegnet. 
Hvert år siden har LO i Oslo hatt seminarer 
i Havanna. Avtalen ble fornyet under i Oslo i 
2003. LO sentralt har bidradd økonomisk.

Det har deltatt om lag 300 cubanske fag-
lige tillitsvalgte i de 13 årene fra 1998-2010.

I tillegg til disse seminarene har LO i Oslo 
med bidrag fra fagforeninger i Oslo bidradd 

med å sende konteinere med brukte PC-er 
og annet materiale til CTC i Havanna. NTL-
UiO (daværende NTL 90) bidro også med 
brukte PC-er et par ganger. Jern og metall i 
Oslo bidro med et prosjekt der de i første 
omgang oppgraderte en minibuss som ble 
sendt til CTC Havanna. Deretter har de sam-
let maskiner til CTC bilverkstedet i Havanna 
som i dag fungerer svært bra. 

Avtalen mellom CTC Havanna og LO i Oslo 
gjelder til 2013. Samarbeidet har vært preget 
av gjensidig respekt mellom partene. Vår 
opplevelse av utviklingen av samarbeidet er 
at det er preget av mer og mer tillit, og der-
med mer åpenhet fra deltakernes side. Vi har 
fra vår side presentert norsk lovverk i 
arbeidslivet, likestillingsspørsmål, kollektive 
og lokale avtaler. Innrettingen på temaene er 
gjort i samarbeid med CTC Havanna så utbyt-
tet blir størst mulig. Cubanerne har tatt opp 
tilsvarende emner ut fra cubanske forhold. 
Både CTC Havanna og LO i Oslo er interessert 
i å forlenge samarbeidet etter 2013.

 
arbeidslivet må effektiviseres
USAs blokade har kostet Cuba 750 milliar-

der dollar i faste priser siden 1962. Mellom 
1998 og 2008 hadde landet seksten orka-
ner som kostet 20,5 milliarder dollar. I 
2003-05 var det tørke. Det kostet landet 
ytterligere 2,5 milliarder dollar. 

Årets seminar viste at oppgaven nå er å 
rasjonalisere arbeidslivet for å få det mer 
effektivt. Her ligger fagbevegelsens fokus i 
tida fra 1. desember til 28. februar 2011.

En skal ikke endre det sosiale systemet, 
men aktivisere den kubanske modellen, ikke 
gi fra seg det statlige eierskapet. Eksporten 
må øke og importen minskes eller erstattes. 
På lengre sikt må det skapes en bærekraftig 
utvikling for å sikre sjølbergingen.

Arbeiderbevegelsen er fortroppen i akti-
viseringsprosessen og det er viktig at fag-
bevegelsen kjenner de økonomiske premis-
sene. Målet er rasjonell bruk av landets vik-
tigste ressurs: arbeid.

slaget om motivering
I dag samsvarer ikke strukturen på arbeids-
livet med samfunnets behov. 

Nå har det vært møter på alle arbeids-
plasser i landet. Fagbevegelsen er garantist 
for at prosessen går rett for seg. Oppret-
telsen av sysselsettingskomité i hver bedrift 
med representant fra ledelsen (ikke direk-
tør), fagbevegelsen og valgte ansatte. Komi-
teen gir anbefalinger før direktøren/ledel-
sen fatter beslutningen.

Det er misforstått at alle nå skal jobbe 
for seg selv, selv om det kan bli et viktig 
alternativ for mange. Det viktigste er å pro-
dusere mer og må øke effektiviteten. Løn-
ningene er for lave. Skal Cubas folk vinne 
slaget om motivering, må det vinne slaget 
om lønna som ikke strekker  til. 

Staten må gradvis avvikle alle unødvendige 
subsidier og gratistjenester. Det er riktigere 
å subsidiere mennesker, ikke produkter. Det 
har vært større lønnsvekst enn inntekts-
vekst de siste årene. Å sette ned prisene er 
ikke mulig uten å øke produksjonen, utvide 
rammene. Om landet setter ned prisene, vil 
det bare øke kjøpekraften til de med mye 
penger, ikke statlige ansatte. 

arbeidsmiljø i praksis
Sissel Weholdt, Handel- og kontor, delega-
sjonsleder, Magne Glimdal, Fellesforbundet 
og Olaf Svorstøl, NTL deltok på seminaret. 
Svorstøl fungerte i tillegg som oversetter 
norsk-spansk. Det var 22 deltakere, faglige 
tillitsvalgte fra bedrifter, samt noen fra 
ledelsen i CTC La Habana samt en fra inter-
nasjonal avdeling i det nasjonale CTC, totalt 
30 personer. Olaf Svorstøl holdt innledning 
om den norske Arbeidsmiljøloven historikk 
og viktigste punkter. Luís Manuel Castanedo 
Smith, leder i CTC de La Habana, og medlem 

av nasjonalforsamlingens utvalg for øko-
nomi innledet om Aktualisering av de cuban-
ske økonomiske modellen og fagbevegel-
sens rolle i den. 

Seminaret tok også opp arbeidsmiljø i 
praksis , med eksempler fra handel-og-
kontor-bedrifter og fra et bilverksted. Inn-
ledningene var ved Sissel Weholdt og Magne 
Glimdal. I tillegg var det møte med provins-
styret til CTC i La Habana. 

arbeidsrettferdighet på grunnplanet
Sissel Weholdt  innledet om de kollektive 
avtalene i Norge. Og  Weholdt og Magne 
Glimdal  orienterte om lokale kollektive avta-
ler og lokale forhandlinger og hvordan de 
foregår. 

I tillegg tok seminaret opp tema som 
omhandlet organer for arbeidsrettferdighet 
på grunnplanet, cubansk arbeiderlovgivning 
og ga en presentasjon av ekspertkomiteer i 
reorganiseringen; dvs. i prosessen som er 
i gang. Det ble også tid til et besøk til provin-

sens skole for faglige tillitsvalgte.
På konferansens siste dag var det en 

innledning om analyse av økonomiske indi-
katorer på arbeidsplassene og rollen til fag-
foreningens allmøte ved Augustin de La 
Peña, CTC sentralt. Her ble det bl.a. tatt opp 
hvordan en må skille mellom omsetningens 
nominelle verdi og den reelle produksjonen 
for å vurdere hvorvidt det er en reell pro-
duksjonsøkning eller bare prisrelatert 
økning. 

Til slutt fulgte evalueringen. Hovedtren-
den var at deltakerne, og ledelsen CTC Havan-
na og den sentrale representanten var 
meget fornøyd. Særlig var alle fornøyd med 
hvor bra temaene var innretta på den situa-
sjonen Cubas fagbevegelse befinner seg i.

artikkelforfatteren i diskusjon med seminaran-

svarlig fra CTC/Havanna, Inés maria Gonzalez. 

Havanna er byen hvor de før-revolusjonære  

bilene etter hvert har fått status som  

turistattraksjoner. 
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-økonomien må få høy priori-
tet i tida framover, sier luís 
manuel Castanedo smith, leder 
i CTC de la Habana.  
(FOTO: PETER M. JOHANSEN)

Et arbeidsliv i forandringCu
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b-postabonnement
Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034

Blindern, 0316 Oslo

Hva sier du til en fransk variasjon på 
frokostegget? På fint heter det oeufs en 
cocotte. Vi kaller det bare egg i form. 

Du trenger (per pers):
2 ss fløte litt smør
1-2 egg smørristet brød
 
Sett ovnen på 180 grader. Smør små 
ildfaste former med litt smør. Kok opp 
vann og ha vannet i bunnen i en stor 
ildfast form. Sett de små porsjonsfor-
mene i den store formen. Ha en teskje 
fløte i hver form og knekk så et egg 
(eller to hvis du er veldig sulten) i hver 
form. Hell resten av fløten på toppen 
av egget og avslutt med litt smør over 

hvert egg. Sett eggene i ovnen og la de 
bake i 8-10 minutter. Du kan ta ut for-
men og riste lett på den og se om du 
har fått en konsistens du liker. Du kan 
også ta ut eggene mens de fortsatt er 
«litt løse» og la de bake ferdig på kjøk-
kenbenken. Så lenge du lar porsjons-
formene bli stående i det varme van-
net vil de fortsette bakeprosessen en 
stund. Serveres med salt og pepper 
og brød som du rister i panne med litt 
smør. Spises med teskje.

Dette er en veldig enkel og delikat fro-
kostrett og litt variasjon på frokost-
bordet skader jo ikke. 

LEKKERMUNN
Ny Givs redaksjonsmedlem Cecilie K. Fragaat Ødegård er matentusiast og deler kunnskaper på sin 
egen blogg, www.lekkermunn.no. I hver utgave av Ny Giv deler hun egne årstidsaktuelle oppskrifter 
med leserne. Og vekker de – bokstavelig talt – mersmak, finner du flere i bloggen!

VI INFOrmerer...

Pst! … har du spurt nytilsette 
kollegaer om dei vil melde seg 
inn i foreininga?

Hugs å seie frå til NTL-kontoret 
dersom du tek permisjon, sluttar 
ved universitetet, endrar adresse 
eller blir pensjonist. Adressa vår er: 
NTL-kontoret 
Postboks 1034, Blindern 
0316 Oslo   
E-post: kontor@ntl.uio.no  
Fax: 22 85 71 44

O e u f s  e n  c o c o t t e

Folk på kontoret: 
Alle dagar: 08.00 - 15.45 
Ellen, Siri, Bjørg og Heidi

Telefonar, e-post: 
Leiar Ellen Dalen 
Telefon: 22 85 57 70  
ellen.dalen@admin.uio.no

Nesteiar Siri Høgseth 
Telefon: 22 85 44 20 
siri.hogseth@uv.uio.no 

andre tillitsvalde: 
Sekretær Tom Thorsen 
Telefon: 22 85 54 67 
tom.thorsen@kjemi.uio.no

Studieleder Heidi Hoksnes Sørli  
Telefon: 22 85 57 71  
h.h.sorli@psykologi.uio.no

Kasserar Bjørg Osvik (ti-fre) 
Telefon: 22 85 72 52 
b.i.osvik@kjemi.uio.no

Ungdomskontakt Gabriel Steinsbekk  
gabrielsteinsbekk@gmail.com

Heimeside for foreninga:  
http://foreninger.uio.no/ntl/


