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320 ansatte i SA5 ser ut til å bli omorganisert inn i leveranseenheter. Da er 
ikke de 500 ansatte i Teknisk avdeling og USIT regnet med. Det er ikke nytt 
at sentraladministrasjonen skal gi støtte til resten av UiO, det er formen på 
samarbeidet som er ny. 

Endringene truer den avtalefestede retten de ansatte har til å være med på 
utformingen av arbeidsoppgavene sine.

Det er ikke lenger den ansatte, i samarbeid med sin leder, som skal finne ut 
hvilke oppgaver som skal utføres og hva som er nødvendig ressursbruk. 
Bestilleren bestemmer oppgaver, dimensjonering og svartid, og dette regu-
leres av en avtale. Leveranseenheten har ingen selvstendig vedtaksmyndig-
het og kan ikke sette i gang tiltak uten at dette er godkjent av bestillerne.

Bestillerne må kunne kontrollere at de har fått de oppgavene som er avtalt, 
til riktig tid og kostnad. Det betyr at hver enkelt ansatt må rapportere på 
hvilke oppgaver som er utført og hvor mye tid som er brukt. 

I den grad noen forsvarer denne type arbeidsorganisering, er det med 
begrunnelse i at ledelsen har behov for å dimensjonere oppgavene og kunne 
vurdere om det jobbes effektivt nok. Individuell målstyring er kanskje ikke 
selve målet, men blir fort resultatet. Timeregnskapet er et eksempel på et 
system som skulle brukes til planlegging av instituttets aktivitet, men som 
er blitt som et produktivitetsmål i lokale lønnsforhandlinger.

Vi må kunne forlange av våre ledere at de er i stand til å gjøre jobben sin 
uten denne formen for individuell målstyring og kontroll. 

Det er en gigantisk fallitterklæring hvis UiOs ledere ikke lenger ser på de 
ansatte som personer med rettigheter og plikter, men en produksjonsfaktor 
som først og fremst er en utgiftspost i regnskapet.

Ledere og deres verktøy
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Vinterutgåva
Endeleg står du med eit nytt nummer av medlemsbladet til NTL ved UiO i handa. 
Det varer og rekk med alt, og bladutgjeving tek tid. Sakte, men sikkert sig  
stoffet inn til redaksjonen, og snart kan eit heilt nummer ta form. Ny Giv er heilt 
avhengig av skribentane for å halda seg flytande, både nye og gamle. Me  
freistar heile tida rekruttera nye og få fleire røyster i bladet. Me takkar alle som 
har drege delar av lasset denne gongen òg. Bladskriving må reknast for eit 
lagarbeid, endå om du i sjølve skrivestunda sit åleine. Me vonar du finn ting her 
som kan vera både til opplysning og underhaldning. 

2013 er rikt på jubileum. 100 år med kvinnerøysterett skal markerast, ikkje 
minst i samband med 8. mars. UiO hadde fått den fyrste kvinnelege profes-
soren sin, Kristine Bonnevie, året før alle kvinner fekk lov til å røysta. Elles låg 
vel ikkje akkurat universitetet i tet på jamstellingsfeltet. I dag er fleirtalet av 
studentane kvinner og dominerer dei fleste fag. Fagrørsla med kamptradi-
sjonane sine, som NTL er ein del av, har vore ein pådrivar for reformer for å 
bøta på urett og undertrykking. 

Apropos kamptradisjonar var det motoffensiv mot krisa i EU som prega Trond-
heimskonferansen, det store årlege stemnet for fagleg tillitsvalde. NTL UiO var 
på plass med ein god delegasjon. Særleg grelle utslag av krisa ser me i Hellas 
der styremaktene vil henta fram ei gamal lov frå diktaturet for å forby streik. 
Dette er eit uakseptabelt åtak på grunnleggjande demokratiske rettar og eit 
direkte åtak på retten arbeidarane har til å protestera mot ytterlegare lønskutt 
og mot mindre organisasjonsfridom. Christian Boe Astrup har ein eigen repor-
tasje frå Trondheim i dette Ny Giv.

Bestillar-utførar-modellen, forkorta BUM, er omstridd, og NTL kjem ut med 
flygeblad om denne saka. Dette er ein modell som hentar inspirasjon frå privat 
forretningsverksemd, og tilhengjarane av BUM vil gjerne at offentleg sektor skal 
nærma seg til det private. Ut i andre enden får me dumping av løn, pulverisering 
av ansvar, svekking av heilskapstenkinga, mistillit og større kostnader. NTL er 
kritisk og får fylgje av UiO-styret, men dette styret vil likevel greia spørsmålet 
nærare ut. Saka kjem nok til å halda seg varm ei god stund frametter.

Arbeidslivet er i endring. Kursinnleiar Stein Stugu frå De Facto peika på kon-
trasten  mellom Brubakken-utvalet i 1985 og haldninga til BI-rektor Colbjørnsen 
i 2011. Der Brubakken ville ha tilsette med på å fastsetja dei overordna måla til 
verksemda, meiner Colbjørnsen at dei tilsette bør avgrensa seg til å medverka, 
ikkje bestemma. Kristine Nybø skriv meir om dette interessante møtet lenger 
uti bladet. 

Grasrot-NTL’ar Alv Reidar Dale har levert ein personleg og humoristisk målteig 
denne gongen, og aktivist og NTL-medlem Kaja Santel-
mann gjer greie for striden mot vektarselskapet G4S, 
ei sak som vart krona med siger med di at UiO-styret 
sa opp kontrakten frå 1. juli i år. Lill Fanny Sæther, 
mangeårig NTL-leiar i sentralforvaltninga og no Nei 
til EU-sekretær, har ein lærerik analyse av Irland, eit 
kriseråka land som endå ein gong sender innbyg-
gjarane ut på leiting etter jobbar utanlands. 

Håvard Tangen
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AV PEr JØrGEN YSTEhEdE

Rapporten stiller seg kritisk til utviklingen av 
markedsstyring i staten. Med eksempler fra 
en rekke NTL-organiserte virksomheter 
vises konsekvensene markedsstyringen 
har både for tjenesteleveransen og for 
arbeidsvilkårene i de statlige virksomhete-
ne. 

Markedsstyring er en betegnelse på sty-
ringsmåter i offentlig sektor som er hentet 
fra private virksomheter, og som ofte tar i 
bruk markedsmekanismer. Privatisering, 
konkurranseutsetting, outsourcing og 
bestiller- og utførermodeller er eksempler 
på markedsstyring.

Rapporten består av fire kapitler og 
søker å besvare tre hovedspørsmål: 

•	 Hva vil NTL med offentlig sektor ?

•	 Hva er dagens situasjon? 

•	 Hvordan kommer vi til den ønskede situ-
asjonen?

hva vil NTl med offentlig sektor?
I kapittel 1 adresseres spørsmålet: Hva vil 
NTL med offentlig sektor? NTL mener at 
samfunnet trenger en sterk offentlig sektor 
som kan bidra til god folkevalgt styring av 
felles ressurser, sikre gode og stabile 
mekanismer for sosial utjevning og som 

korrigerer markedet for å kunne ta tak i 
miljøutfordringer.

hva er dagens situasjon?
Kapittel 2 og 3 ser nærmere på hva som er 
dagens situasjon. Spesielt løftes fram fram-
veksten av New Public Management (NPM). 
Ifølge rapporten: 

«NPM (New Public Management) «på 
norsk» har hovedsakelig vist seg gjennom 
mål- og resultatstyring, fristilling, konkur-
ranseutsetting og bestiller- og utførermodel-
ler» (side 17). 

Rapporten slår fast at NPM hverken kan 
vise til bedre kvalitet eller effektivisering, 
men har heller medført mer byråkrati og at 
makt har blitt flyttet fra politiske organer til 
markedet.

Kapittel 3 vier seg til å eksemplifisere 
hvordan dette krystalliserer seg i en rekke 
NTL-virksomheter – herunder Universitetet 
i Oslo:

«Universitetet i Oslo
Rapporterer på 32 styringsparametere 

fra Kunnskapsdepartementet, og har i tillegg 
selv definert 24 mål for internrapportering. 
Dette er en reduksjon fra tidligere år. Intern-
rapporteringen gjelder 13 fakulteter, museer 
og bibliotek og de omtrent 50 instituttene 
som er underlagt disse. I tillegg rapporterer 

enhetene på 
budsjett og ulike 
kvalitative rap-
porter.

Dette rappor-
teringssystemet 
kommer i tillegg 
til individuell rap-
portering for de 
v i t e n s k a p e l i g 
ansatte. Antall vei-
ledningsstudenter, 
undervisningsti-
mer og publikasjo-
ner registreres. De 
som har eksterne 
midler til sine fors-
kningsprosjekt, rap-
porterer på tidsbruk 
og selvsagt resulta-
ter i prosjektet.

Målene til UiO er 
delvis ført ned til indi-
vidnivå for de viten-
skapelig ansatte. 
Antall publikasjoner 
og veiledninger bru-
kes som kriterier for lønnsopprykk, og tilde-
ling av driftsmidler og forskningstid skjer 
etter vurdering av kvantitative mål.

Det finnes ingen oversikt over det totale 
rapporteringsarbeidet ved UiO. Kravene for-
utsetter kontinuerlige registreringer fra alle 
ansatte, uansett stillingskategori. I tillegg til at 

de vitenskapelig ansatte bruker ufor-
holdsmessig mye tid til rapportering, har 
administrasjonen fått merarbeid i forhold til 
å bistå i rapportering, kontrollere at dataene 
stemmer, innføre komplekse it-systemer, og 

kjøre ut og tolke rapporter. NTL-medlemme-
ne uttrykker stor frustrasjon over at de dri-
ver med unødvendige kontroll- og rapporte-
ringsoppgaver fremfor å bidra til bedre 
forskning og undervisning.» (s. 31)

hva bør gjøres?
I kapittel 4 av Rapporten kommer det en 
rekke forslag til endring av dagens situasjon. 
Blant disse er tiltak på kort sikt som at rap-
porteringsmengden må reduseres betrak-
telig:

•	 Antallet mål som virksomhetene  
må rapportere på, må reduseres 
betraktelig. Måling og rapportering må 
fokuseres på det som er mest vesentlig 
slik at målforskyvninger blir minimali-
sert. Det må understrekes fra overord-
net nivå hva de ulike resultatindikatorene 
er ment å brukes til.

•	 Dagens detaljstyring av virksom-
hetene må endres. Den bidrar til å trek-
ke ressurser vekk fra vesentlige oppga-
ver, og begrenser virksomhetenes 
mulighet til å styre den faglige utviklin-
gen for å nå samfunnets målsetninger.

•	 Regjeringen må samtidig sette 
klare begrensninger i hvilke markeds-
styringsløsninger etatene har anled-
ning til å benytte seg av. Lederne i ytre 
etater har stor grad av frihet til å inn-
føre markedsstyring ved administra-
tive beslutninger. Dermed gjennomfø-
res for eksempel konkurranseutset-
ting, outsourcing og bestiller- og utfø-
rerorganisering.

•	 Det må være klart for de ansatte 
hvorfor målene og indikatorene er 
bestemt og hva de innebærer. Derfor 
bør ansatte i de ulike virksomhetene 
i langt større grad trekkes med i utar-

beidelsen av hvilke mål som skal settes 
og hvordan indikatorer kan utvikles for å 
vise i hvilken grad de ulike mål er nådd. 
(s. 57).

  «Rapporten viser at alle målkravene ansatte 
pålegges oppleves stikk i strid med sine hensik-
ter om bedring og økt effektivitet, men som både 
meningsløse og ekstra belastende».

NTLs markedsstyringsutvalg la i april 2012 fram en rapport som  
dokumenterer utviklingen av markedsstyring i staten. I utvalget satt 
blant andre leder for NTL UiO, Ellen Dalen. 

NTL med rapport om

markedsstyring
i staten
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TEkST OG fOTOS: CHRISTIAN BOE ASTRUP

•	 Neste LO-kongress må flyttes til høsten 
2016

•	 Forsvar sykelønnsordningen, forsvar syk-
meldtes oppsigelsesvern og personvern

•	 Nei til sosial dumping og privatisering av 
statlige arbeidsplasser

•	 EØS resulterer i tap av politisk styringsrett 

•	 Forsvar streikeretten i Hellas

•	 Krev trygghet for alle – opprett et faglig 
senter for papirløse

•	 Likeverdige levekår for mennesker med 
utviklingshemming

•	 Human behandling av enslige mindreå-
rige asylsøkere

•	 Asylbarna må få bli

•	 Nei til norsk deltakelse i krigen i Mali

•	 Støtt Vest-Saharas folk

•	 Trondheimskonferansen går inn for boi-
kott av Israel og Israelske varer

Den årlige Trondheimskonferansen er ste-
det der LOs venstreside samles for å eta-
blere og uttrykke politisk enhet. Lederen av 
LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, primus 
motor, mangeårig radikalt innslag i trøn-
dersk lokalpolitikk og entusiast på konferan-
sens vegne ser arrangementet som en 
manifestasjon  både av bredde og styrke. En 
radikal ventil , der det også er mulig å få 
gjennomført sakene, hevder Byrkjeflot. 

NTl-uiO på dagsordenen 
NTL-UiO stilte med en delegasjon på fem 
personer, fra nestor Olaf Svorstøl, med 
mange Trondheimskonferanser bak seg, via 
Mads Lomholt til Geir Mathiessen, Natalia 

Zubillaga og undertegnede, Christian Boe 
Astrup – noviser i trøndersk sammenheng.  
Under en åpen time i plenum fremførte 
Natalia  Zubillaga et innlegg mot New Public 
Management i UiO-drakt, med det intetsi-
gende navnet «Internt handlingsrom» - der 
man som kjent nylig har falt ned på «Nær-
hetsmodellen». Vakre ord, men med et inn-
hold flere av oss opplever som en trussel. 

Zubillagas innlegg vakte begeistring i en for-
samling som ikke uventet delte NTL-UiOs 
skepsis til fenomenet. Innlegget er gjengitt   
i sin helt, slik det ble fremført, annet sted i 
dette oppslaget. 

Motstand mot EØS hovedsak 
Men det var en massiv motstand mot EØS 
som satte sitt solide fortegn på konferan-
sen. Motstanden mot avtalen, som i følge 
konferansen setter sitt sterkt negative preg 
på store deler av norsk samfunnsliv, var 
kompakt og svært engasjert. Nå er målet å 
få LO-kongressen til å gå imot avtalen, for 
deretter å berede grunnen for at regjerin-
gen tar et oppgjør. Akkurat dét sitter nok 
langt inne, om vi skal tro Aps partisekretær, 
Raymond  Johansen, som talte konferansen 
midt i mot og uttrykte sterk støtte til EØS. 
For øvrig var stikkordene i konferansen 
pensjon, tariff og bolig, noe som ikke minst 

NTl-uiOs innlegg under Trondheims-
konferansen
Å tilpasse tjenester i offentlig forvalt-
ning til reelle eller innbilte marked er 
ikke nytt, både kommuner og stat har 
vært utsatt for dette lenge. Listen 
over tjenester som kan underkastes 
alminnelig priskrig er lang og blir len-
gre. 

Ved Universitetet i Oslo har man 
sett lyset, og i god New Public Mana-
gement tradisjon har man gitt mar-
kedstilpasningen et passe intetsi-
gende navn: «Internt handlingsrom» 
heter påfunnet. Og kreasjonen er 
ikke annet enn et forsøk på å kom-
mersialisere grunnleggende tjenes-
ter ved universitetet. 

Prosedyren er helt vanlig: etter en 
omgang med selvransakelse som har 
som mål å øke effektiviteten, hindre 
dobbeltarbeid og sikre kontinuerlig 
forbedring, finner man frem til de tje-
nestene som man mener kan settes 
ut på anbud. Så kommer vi til neste 
stadium, der Universitetet i Oslo er nå: 
Sentraladministrasjonen raseres. I 
ruinene av denne oppstår det tjenes-
teenheter som fakultetene kan 
«kjøpe» tjenester av. Man har valgt å 
kalle dette for Nærhetsmodellen. 

I klartekst så betyr dette: Makten 
forblir sentralt hos universitetsdirek-
tøren. Men ansvaret for å holde sta-
dig strammere budsjetter flyttes til 
fakultetene, og det er kostnad som 
skal styre prioriteringene til fakulte-
tene. Det er dette som er konsekven-
sene av denne modellen. Flere tje-
nester står i fare for å legges ut på 
anbud. Det man ikke sier, er at ved å 
legge tjenester ut på anbud, sørger 
man også for sosial dumping. Ren-
holdere, vaktmannskaper, drift- og 
IT-teknikere blir satt i lønnsklemma. 
Det mest forbausende med proses-
sen er ikke at den kommer, men at 
den kommer så sent ved universite-

tet: etter at andre offentlige institu-
sjoner som har innført de samme 
prinsippene har tent nødbluss og satt 
på bremsene, velger UiO å gi full gass 
fremover. 

Det som egentlig skjer, en kommer-
sialisering av viktige basisfunksjoner 
med påfølgende sosial dumping, kamu-
fleres bak talemåter om handlingsrom, 
nærhet og vektlegging av kjernevirk-
somhet. Alt pakket inn i vakre, intetsi-
gende ord. Men bak dette ser man 
tydelig konturene av en ensidig mar-
kedsretting av offentlighet sektor. 

Raymond Johansen har også sett 
lyset under et klart øyeblikk på Kar-
tellkonferansen på Gol, og talen til 
festen var upåklagelig, han uttrykte 
til og med skepsis til markedsrettin-
gen. I går derimot var det absolutt 
taushet. 

Det rødgrønne alternativet har 
vist liten vilje til å ta tilbake den poli-
tiske styringen over forvaltningen av 
offentlige felles goder. Vi  krever at 
regjeringen tar tilbake den politiske 
styringen av felles goder, at det blir 
stopp i å legge ut offentlige tjenester 
på anbud og og stopp i privatiserin-
gen av offentlig sektor.

Natalia Zubillaga fremfører innlegget fra 
NTL-UiO under Trondheimskonferansen

fremgår av konferansens hovedresolusjon. 
Her var parolene, foruten motstand mot 

EØS og de fire friheter som bl.a. resulterer 
i sosial dumping, bl.a: 

•	 Forsvar tariffavtalene 

•	 Nei til bruk av tvungen lønnsnemnd

•	 Pensjon på minst 66 % av lønn også for 
sliterne

•	 Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret i 
2014

•	 AFP-ordningen i privat sektor må endres

•	 Kampen om ny uføretrygd fortsetter

•	 Bolig er en menneskerett

•	 Mer offentlig velferd

•	 Forsvar sykelønnsordningen, forsvar 
sykmeldtes oppsigelsesvern og person-
vern

Årets Trondheimskonferanse manifesterte 
altså samlingen som et engasjert og inter-
essant radikalt talerør i norsk fagbevegelse.

Trondheimskonferansen:

Radikalt engasjement mot EØS
Det var mange og varierte 
standpunkter da drøyt 560 
tillitsvalgte møttes i Trond-
heim siste helg i januar.

NTL-UiOs delegasjon på Trondheimsbesøk: 
Foran f.v: Mads Lomholt, Geir Mathiessen og 
Olaf Svorstøl med Natalia Zubillaga bak. 

Arne Byrkjeflot, her i både naturell og virtuell utgave, ledet Trondheimskonferansen med stort engasjement. 
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AV TOM ThOrSEN. fOTO: PETEr A. krISTOffErSEN

UiOs lokale lønnsforhandlinger (2.3.3) for 
2012 ble sluttført 2.11.2012. Forhandlingene 
som er på individuelt grunnlag omfatter 
alle UiOs ~7000 ansatte. Potten utgjorde 
1,1% av lønnsmassen, som for UiO ble ca. 33 
millioner kroner, en relativt stor pott. 1062 
UiO-ansatte fikk et resultat i forhandlinge-
ne, herav 305 NTL-medlemmer.

Lokale lønnsforhandlinger initierer et 
stort ressursbruk. Før partene setter seg 
rundt bordet, har NTL lagt ned et stort 
forberedende arbeid. NTL nedsetter et 
eget forhandlingsutvalg (FU). Før for-
handlingene er det møter med FU og 
lokale tillitsvalgte på alle fakultetene. Vi 
hadde også et seminar på Sørmarka, 
over to dager, med forberedelse og prio-
riteringer av kravene fra våre medlem-
mer. Medlemsmøter og styrebehandling 
på hvilke føringer og prioriteringer FU 
skal ha med seg inn i forhandlingene, er 
også en viktig del av forberedelsene. 
Under hele forhandlingsløpet er det kon-
tinuerlig kontakt mellom FU og lokale til-
litsvalgte. Tillitsvalgte og FU har i forhand-
lingsperioden krevende dager.

Men lønn er viktig og jeg mener 
bestemt at NTL forbereder seg meget 
godt. Dersom vi ser på de «store tallene», 
resultat som funksjon av andel lønns-
masse og forhandlingspott, kan NTL si at 
resultatet for våre medlemmer er godt i 
«water». Men dersom vi ser på resultatet 
for enkelte stillingskoder og enheter, er 
resultatet vesentlig mer variert.

UiO legger til grunn en omforent lønns-
politikk under forhandlingene. Praktisering 
av denne burde jo gi et resultat som ikke 
reiser nevneverdig tvil om riktig eller rett-
ferdig fordeling av forhandlingspotten. Ser 
vi på hvordan tilbudene fordeler seg i store 
tall, mener jeg denne tvilen ikke er ryddet 
bort. I antall tilbud ser vi f.eks. at 3 % av de 
høyeste tilbudene og ca. 26 % av de laves-
te tilbudene  utgjør hver sin 10 %-andel av 
potten i kroner. Det er få som får mye og 

mange som får lite. Det er m.a.o. grunn til 
å stille spørsmålet: Er det virkelig så store 
individuelle forskjeller blant UiOs ansatte at 
et slikt resultat ikke reiser tvil om et riktig 
eller rettferdig forhandlingsresultat? 

Mange av kriteriene i UiOs lønnspolitikk 
er av typen prestasjonskriterier. Det bør 
absolutt analyseres om disse kriteriene og 
de mer generelle føringene i lønnspolitikken 
blir riktig balansert med hensyn til resultat 
for alle stillingskategorier.  Alle bør jo ha 
mulighet til en anstendig lønnsutvikling.

En annen utfordring i forhandlingene er 
en nærmest selvregulerende mekanisme 
som fremtvinger en pro rata fordeling av 
potten ned på fakultetsnivå. Dette vanske-
liggjør strukturelle grep med hensyn til for 
eksempel gruppekrav på stillingsgrupper 
eller enheter som utfordrer denne pro 
rata fordelingen, med andre ord en reduk-
sjon av forhandlingsfrihet. Dette er noe 
NTL til stadighet påpeker i forhandlingene, 
men denne effekten viser det seg vanske-
lig å påvirke nevneverdig.

Når temperaturen rundt bordet stiger, 
er det ofte partsbegrepet med hensyn til 
likeverdighet som blir utfordret, selv om 
partene har mye erfaring og kunnskap om 
forhandlingsprosessen. Arbeidsgivers 
rolle som både part og forhandlingsleder 
er til tider problematisk, men så langt har 
partene ikke kommet frem til andre model-
ler. Dette kunne jo vært noe å tenke på.

Om det blir lokale forhandlinger til 
høsten, vet vi ikke ennå. Men vi bør i alle 
fall regne med at det blir. 

Jeg vil anbefale medlemmer som har 
tenkt å sende inn krav, å forberede seg 
grundig til denne prosessen. Det er kre-
vende å skrive et godt krav på egne vegne. 
NTL skal i alle fall gjøre de vi kan for å få et 
best mulig resultat for våre medlemmer.

Tom Thorsen, Tillitsvalgt 
Mat Nat og med i NTLs for-
handlingsutvalg høst 2012

litt fra høstens lokale
lønnsforhandlinger 2012

AV lIll fANNY SæThEr, fYlkESSEkrETær OG  
fuNGErENdE fAGlIG SEkrETær I NEI TIl Eu 
lIll.SAEThEr@NEITIlEu.NO

EU-medlemskapet er ikke alene årsak til den 
økonomiske krisen i Irland, men EUs mar-
kedsliberalisme og landets tilknytning til euro-
en forsterker krisen og hindrer Irland i å ta 
nødvendige grep. Irland innførte euroen 
1.1.2002 uten særlig debatt. Bankene ekspan-
derte og utvidet sine utlånsporteføljer. Det kom 
insentiver for å investere i eiendomsmarke-
det. Dette ledet til boligboble og bankkrise.

I løpet av den økonomiske boomen, «The 
Celtic Tiger», fram til 2008, ble det skapt ca. 
100 000 arbeidsplasser og økonomien ble 
fordoblet. Arbeidstakerne hadde god lønns-
vekst, inntektsskatten ble redusert og eien-
domsskatten avviklet. Skattesystemet ble 
dreiet mer mot indirekte skatter. Regulerin-
gen av bank- og finansvesenet ble svekket. Alt 
initiert av EU. Denne politikken gjorde at staten 
gikk glipp av store inntekter, og regjeringen 
hadde for lite midler til å redde bankene da 
boblen sprakk. I september 2008, da krisen 
var et faktum, utstedte den daværende regje-
ringen en omstridt bankgaranti for å unngå at 
bankene gikk konkurs. Resultatet er at de 
fleste bankene, finansinstitusjoner og eien-
dommer over hele landet nå eies av staten. 
Dette er årsaken til at Irland måtte akseptere 
lån på ca. 85 mrd euro fra IMF og EU i 2010, 
iflg. Macdara Doyle i Irish Trade Union Con-
gress (ICTU), som tilsvarer norsk LO. 

«The Taxpayer» rammes.
Da virkningene av finanskrisen grep om seg 
høsten 2008, ble Irland det første vesteuro-
peiske landet som gikk inn i resesjon, det vil 
si negativ vekst to kvartaler på rad. I august 
2012 nådde arbeidsledigheten 14,7 %, fra 
nesten ingen ledighet i 2007. Minimumsløn-
nen er kuttet til 7,65 euro pr. time (ca. 57 kr). 
Arbeidsledighet, lønns- og pensjonskutt har 
gjort at det viktige hjemmemarkedet har falt 
sammen. Folk bruker ikke penger, og regje-
ringen får ikke inn nok i skatter og avgifter, 

Irland og krisen 

– arbeidsfolk og de fattigste betaler
selv om disse har økt ganske mye de fire 
siste årene. 

Det er foretatt kutt i offentlige utgifter på 
titalls mrd. Euro. Sykehus og andre helsetil-
bud er svekket eller nedlagt, og det er varslet 
nye kutt på 1,4 mrd i løpet av fire år. Offentlig 
ansattes lønninger og pensjoner er kuttet 
med ca. 14 %, og sykelønnsordningen er 
svekket. Fagforeningene i offentlig sektor har 
inngått en avtale, the Croke Park Agreement, 
som betyr at ingen ansatte sies opp, og det 
blir ikke flere lønnskutt, men de ansatte må 
gå med på omorganiseringer og omplasse-
ringer, både mellom etater og geografisk. Det 
er også innført delvis ansettelsesstopp, så 
antallet ansatte er redusert med ca. 20 %. 
Arbeidsbyrden har økt for dem som er igjen, 
noe som merkes f.eks. med færre skoleklas-
ser og økende antall elever i hver klasse.

250 % økning i eiendomsprisene på ti år 
under vekstårene er etterfulgt av et nær-
mest fritt fall. Frem til juli 2012 har prisene 
falt med hele 13,6 %. Mange har derfor hav-
net i en gjeldsfelle. Pr. mai 2012 sto 250 000 
huseiere i fare for å bli kastet ut av hjem-
mene sine fordi de ikke klarer å betale boli-
glånet. Mange tusen har allerede mistet 
hjemmet sitt, selv om bankene er pålagt å gi 
folk ekstra tid og gunstige avtaler i håp om 
at de skal klare å betale gjelden sin. 

Barn og barnefamilier er spesielt utsatt. I 
2012-budsjettet kuttes det 45 mill. euro i bar-
netrygden. Og det er fortsatt mange store 
barnefamilier i Irland. Tall fra Irlands statis-
tiske sentralbyrå, CSO, fra 2010 viser at sjan-
sen for å havne under fattigdomsgrensen er 
nesten 20 % for barnefamilier, mens den er 
nær det halve for familier uten barn. 

Andre innsparingstiltak som rammer 
vanlige folk hardt, er reduserte pleietjenester 
i hjemmet, skatteøkninger på 5 mrd. euro og 
økning av merverdiavgiften til 23 % innen 
utgangen av 2014. I år innføres en forhatt 
eiendomsskatt, og en vannavgift kommer i 
løpet av 2013. Det ble mobilisert kraftig mot 
eiendomsskatten, og nesten halvparten 

hadde ikke betalt da 
fristen gikk ut 31.3. 
Raseriet skyldes først 
og fremst at den var 
flat og pålagt av EU, Den 
europeiske sentralban-
ken (ECB) og IMF, kalt 
«The Troika», som i 
praksis har satt Irland 
under administrasjon.

de unge utvandrer
Irland er ikke i samme 
situasjon som Hellas 
nå. Det hevdes at det 
går bedre og at det er 
en liten vekst i 2012, 
men dette er ikke syn-
lig på arbeidsledighets-
statistikken. 

EUs finanspakt 
som fikk flertall i en 
folkeavstemning 31. 
mai, vil gjøre situasjo-
nen i Irland verre. Sinn 
Fein var det eneste 
partiet i parlamentet 
som var mot pakten, 
og en talsmann sa 
etter avstemningen: 
«Finanspakten løser 
ingenting. Problemene 
folk står overfor i dag, 
vil være der også i 
morgen.» Landene 
som omfattes av pakten, er underlagt et 
strengt regime og må føre en stram finans-
politikk. Tradisjonell motkonjunkturpolitikk 
er forbudt, og det er få eller ingen tiltak for 
vekst og sysselsetting, noe som er helt nød-
vendig for å bekjempe krisen og oppnå øko-
nomisk fremgang. 

Irland har lang tradisjon for å møte fat-
tigdomsproblemet med utvandring. I løpet 
av boom-årene snudde strømmen. 300-
400 000 innvandret først og fremst fra de 

nye EU-landene i øst og ved inngangen til det 
nye århundret hadde nedgangen i folketallet 
snudd til en årlig vekstrate på 1,13 %, i topp-
sjiktet i Europa. Men av en befolkning på ca. 
4,5 mill reiser nå mer enn 3000 irer hver 
måned. Dette er det høyeste tallet siden 
hungersnøden midt på 1800-tallet. De fleste 
reiser til Canada og Australia, og de er ofte 
unge mennesker med god utdanning. Den 
nye utvandringsbølgen vil på sikt skape 
demografiske utfordringer for Irland.

Det var protester og demonstrasjoner over hele Irland mot den nye 
eiendomsskatten våren 2012.
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AV håVArd TANGEN

Det var i det Herrens år 2013 at UiO skulle 
omstillast til IHR-modellen. Dei som visste 
kvar det bar, var ikkje berre positive, og dei 
som inkje visste, tok lett på det. 

Me i Ny Giv tok bladet frå munnen og 
stakk ein  tur til For Velferdsstaten og fretta 
ut ein kunnskapsrik rådgjevar, nesoddingen 
Linn Herning, om den nye offentlege sty-
ringsmåten (New Public Management) og 
meir som høyrer til. Ho har funne tak over 
hovudet i det store kontorbygget som elles 
hyser Fagforbundet. Det er ei blid og velta-
lande ung kvinne som tek oss imot der me 
kjem stavrande på uvisse redaktørføter. 

Korleis er det eigenleg med NPM (= New 
Public Management)? Er dette berre ein 
hemmeleg kode som enkelte strør om seg 
med?

- NPM er fakta, det er innført over heile 
lina i Noreg alt. I utgangspunktet skulle det 
vera eit forsvar for offentleg sektor, iallfall 
sa sjefane det. Modernisering var mantraet. 
Ofte seier dei frå arbeidsgjevarsida at dei 
skal reformera berre ein liten del, steg for 
steg, og so skal endringa vera over. Denne 
bodskapen er med på å overtyda tilsette om 
at NPM er eit avgrensa tiltak. 

Linn har serskilt sett på verknadene av 
NPM i telesektoren, jarnvegen og straumfor-
syninga vår (Fra etat til konsern, master-
grad). Det har vist seg mest uråd for dei til-
litsvalde å seia nei til alt, det har komi til 
kompromiss. Ein doktorgrad på dette feltet 
kunne for ei lita stund sidan slå fast at tenes-

temannsorganisasjonane vann slaga, men 
tapte kampen. Omleggjinga av sektorane 
har ikkje ført til endefram privatisering, men 
den statlege eigarskapen er like fullt endra. 
Måten å kontrollera på er ny, og med nye 
målsetnader og faktorar å måla etter.

Det er litt av eit ”stammespråk” som vert 
nytta i desse prosessane. Når var det denne 
NPM-bylgja sette inn? Neppe i går vel?

- Nei, tenkjinga voks fram so tidleg som 
slutten av 1970-åra. I grunnen var det ikkje 
den politiske eliten som gjekk i bresjen. Inn-
anfor NSB hadde direktørane heilt sidan 
1930-åra meint at jarnvegen skulle verta 
sjølvstendig og privat aksjeselskap. Fane-
berarane for den nye trenden med NPM er 
ikkje minst konsulentfirmaa. Dei vert hyra 
inn for å greia ut framtidig organisering. 
Merksnodig nok hender det tidt og ofte at 
synet deira er det same som leiinga. Sjølv-
sagt går dei fram under dekke av å vera 
nøytral part. Dette er ein sikker måte for 
direktørsjiktet å vippa vektskåla til støtte for 
sitt syn. Det heile vert sett ut i livet under 
dekket av eit skindemokrati. Arbeidsgrup-
per skal syta for at medarbeidarane er 
involverte, men me ser diverre at den hevd-
vunne medråderetten vert undergraven. 
Faglaga kan kjenna seg spela ut over side-
lina. NPM-tilhengjarane ynskjer sterkt å 
skapa entusiasme for reformer ovanfrå.

Me høyrer ofte nytta honnørordet nær-
leiksmodellen (”nærhetsmodellen”). Det høy-
rest då kjekt ut?

- Nærleiksmodellen må reknast som kon-
sulentsminke. Det gjeld å plukka opp positive 

godord frå ordskiftet, som kan appellera til 
folk – om innhaldet i denne modellen seier 
ikkje omgrepet stort. Sameleis har omgrepet 
samhandlingsreforma vorte nytta til å selja 
ei ny helsereform til folk flest, endå det mest 
handlar om pengar. Leiarane kan delegera 
ansvaret nedover, men styresmakta vert lig-
gjande fast på toppen. Medarbeidarane er 
ikkje med på vedtaket, men må retta seg 
etter det som best dei kan.

Kva er grunnen til at NPM vert innført no?
- Det historiske bakteppet strekkjer seg 

attende til oljekrisa i 1973 og stagnasjonen i 
økonomien etter det. Pendelen svinga frå 
tru på offentleg styring til marknadsdomi-
nans. Konsulentane kom inn og rådde til å 
effektivisera og modernisera med det pri-
vate som ideal. Samstundes kunne data og 
andre teknologiske endringar takast inn i 
teneste for reformiveren. Offentlege sys-
tem vart rakka ned for å vera stive og 
gamalmodige. Nye private løysingar vart 
haussa opp.

Har NPM-tenkjinga greidd å løysa pro-
blema?

- Nei, tvert om ser me endå meir byrå-
kratisering, ja overadministrasjon. Kravet 
om at alle resultat skal kunna målast gjer at 
organiseringa vert meir og meir kompleks 
og ressurs-sløsande. Ein fabrikk kan telja 
bilar, men er det noko poeng at politiet berre 
skal telja kor mange oppklarte saker dei 
har? Det er dei enkle sakene som vert pluk-
ka ut, ikkje dei viktigaste. Høg oppklarings-
prosent ser pent ut i statistikken, men seier 
lite om kva saker som vert oppklarte. 

         NPM og magiske innsparingstal 

– Linn har knekt koden!

INTErVJuET
Namn: Linn Herning, rådgjevar

Korleis kan fagrørsla koma på offensiven 
mot NPM?

- Arbeidarrørsla må kjempa for reell 
medråderett, ei viss grad av demokrati og 
full respekt for hovudavtala. Dei tilsette, 
som best veit kvar skoen klemmer, lyt få 
meir makt nedanfrå og opp. Konsulentar 
utanfrå bør ikkje få træ nye løysingar ned 
over dei tilsette. Det er negativt når leiarar 
hoppar frå toppjobb til toppjobb. Korleis kan 
dei kjenna verksemda si då?

Korleis ser OECD-landa på NPM-lina i 
dag?

- Det var sterk godhug for dette i byr-
jinga, men gløden har kjølna no. Modellen 
med tingar-utførar er ein sers administrativ 
måte å nærma seg arbeidet på, og både det 
private og næringslivsavisa DN har skrive 
kritisk om dette i seinare tid, m.a. at eitt ein-
skilt ljospæreskift kravde godkjenning av 
mange instansar. Meiningslaust! UiO er i 
grunnen seint ute som innfører dette no, 

etter at dei fleste har gått bort frå NPM. HR-
namnet er import frå amerikansk leiingsfi-
losofi. Konsulentrapportar gløymer aldri å 
rå til å spara inn med 10–30 %. Desse er dei 
magiske innsparingstala. Det læt bra, men 
er ofte tekne ut or lause lufta. Dei same tala 
verserte då sjukehusa skulle reformerast. 
Me har alle sett kor gale det har gått. Berre 
enkelte eksterne konsulentar, typisk nok, 
tykkjer helseføretaka går bra. Ikkje so rart 
kan henda sidan slike oppdragsfirma mest 
pratar med toppfolka. Fotfolka, fyrstelina og 
pasientane kjem for lite til orde. Det er synd, 
men slike rapportar må diverre stemplast 
som det det er: Kvasivitskap.

Korleis går det med den statlege eigar-
skapen i framtida?

- Trenden er at staten sel seg ned, og at 
visse sektorar vert delprivatiserte (jf. 
Telenor). Med straumlineforming vert det 
lettare å heilprivatisera i neste runde. Kra-
vet om konkurranse i sektorane gjer seg 

gjeldande. NSB skilde i si tid ut jarnbanever-
ket og tilsynet for å leggja til rettes for kon-
kurranse utan at konkurranse har vorte 
gjennomførd.  Vil nokon påstå at norsk jarn-
veg har vorte eit mønsterbruk i dag?

Det økonomiske mennesket, homo econ-
omicus, er eit omgrep som kjem fram i ord-
skiftet. Kva legg du i det?

- Homo economicus er eit uttrykk frå 
den same mål- og resultatstyringa. Men-
nesket, seier dei, er berre motivert ut frå 
økonomiske insentiv. Det er berre ute etter 
vinning og kontroll, nyttemaksimering og 
det som gjev mjøl til eiga kake. I botnen ligg 
ei djup mistillit til eigne tilsette. Dette er 
næringslivssjargong av verste merke. Det å 
medverka, hjelpa andre, læra seg nye ting, 
utvikla noko, trivast i lag med kollegaer er 
viktigare for dei fleste av oss.

Linn Herning har  interessante analysar 
som det er verdt å låna øyra til.

Linn Herning innleidde på lunsjmøtet 22. oktober då emnet var IHR, roller, ansvar og marknadsretting ved UiO. FOTO: PETER A. KRISTOFFERSEN
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hr-ledelse
AV krISTINE NYbØ, STudIEkONSulENT, INSTITuTT 
fOr krIMINOlOGI OG rETTSSOSIOlOGI, dET JurI-
dISkE fAkulTET, uNIVErSITETET I OSlO

Ledelsesmetoder basert på amerikan-
ske HR-modeller (Human Relations 
Management) har økende innflytelse og 
blir stadig oftere sluppet inn i toneangi-
vende norske bedrifter. Den 24 oktober 
arrangerte studieutvalget ved NTL UiO 
et kurs om HR-prinsipper, ledelsesfilo-
sofier og norsk arbeidslivslovgiving.

Innledere på møtet var Stein Stugu 
og Bitten Nordrik i De Facto kunnskaps-
senter for fagorganiserte.  De har utar-
beidet en rapport gjort på oppdrag fra 
organisasjonen Lederne med tittelen 
Norsk Ledelsesbarometer. Filosofien 
bak amerikansk HR-ledelse begrenser 
ansattes mulighet til å påvirke sin egen 
arbeidsplass, i mange sammenhenger 
har vi sett at det er stor avstand mel-
lom hva arbeidstakere opplever å 
kunne påvirke og det de burde ha inn-
flytelse på etter arbeidsmiljøloven og 
ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens 
både norsk ledelse og lov- og avtale-
verk gir plass til tillitsvalgte og verne-
ombud i en bedriftsorganisasjon, har 
HR-ledelse et annet verdisyn.

Forutsetningen for å nå Hovedavta-
lens mål er at arbeidstakerne og 
arbeidsgiverne i statens virksomheter 
møter som likeverdige parter.

HR-filosofien derimot kan illustre-
rers ved Tom Colbjørnsen, rektor ved 
BI, sin uttalelse til Dagens Næringsliv 
7/2-11” ”Ansatte er naturlig nok mest 
opptatt av sine egne revirer og agen-
daer, og deres kompetanse er avgren-
set til operative og lokale forhold. Siden 
de ikke er ansvarlige for overordnede 
resultater har de heller ikke samme 
forpliktelse til å ta hensyn til disse. 
Ansattes deltagelse bør derfor begren-
se seg til å medvirke, ikke til å bestem-
me. Det bør ledere gjøre.” Kurset ga en 
bred gjennomgang av fremveksten av 
HR-filosofien. Materiell fra kurset er 
lagt ut på hjemmesidene arrangement.

AV kAJA SANTElMANN

I oktober 2011 avdekket det danske resear-
ch-senteret Danwatch at G4S er involvert i 
den israelske okkupasjonsindustrien gjen-
nom leveranser til det israelske militæret, 
fengsler og ulovlige bosettinger på Vest-
bredden. Dette til tross for at selskapet i 
mars 2011 meldte at de av etiske hensyn ville 
stoppe flere av disse aktivitetene .

I april 2012 besluttet G4S å avslutte kon-
traktene med militære kontrollpunkter, ett 
israelsk fengsel og én politistasjon på Vest-
bredden, så fort kontraktene løper ut. Men 
G4S sier de vil fortsette å levere utstyr og 
tjenester til israelske fengsler , der palesti-
nere fra Vestbredden, blant dem barn, 
fengsles i strid med Genèvekonvensjonene. 
Israelske menneskerettighetsorganisasjo-
ner har avdekket at det forekommer tortur 
av palestinske fanger i fengslene der G4S 
leverer tjenester . I tillegg vil selskapet fort-
sette å levere sikkerhets- og alarmtjenester 
til banker og supermarkeder i de ulovlige 
israelske bosettingene.

I november i år fikk G4S overlevert et 
opprop fra 21 fagforeninger og organisasjo-
ner med krav om at selskapet umiddelbart 
må trekke seg ut av all virksomhet på okku-

pert palestinsk land, og stanse alle leveran-
ser til israelske fengsler der palestinske 
fanger sitter fengslet i strid med Genève-
konvensjonene.  Blant de tilsluttede organi-
sasjonene er Amnesty International, Norsk 
Folkehjelp, Fagforbundet, Fellesforbundet 
og LO i Oslo.

G4S er verdens største sikkerhetssel-
skap, og en av Norges største leverandører 
av sikkerhetstjenester til statlige og kom-

munale institusjoner. Som storkunder av 
sikkerhetstjenester har norske kommuner 
og offentlige institusjoner en reell mulighet 
til å stille etiske krav til sine leverandører, 
slik at de unngår at offentlige midler finan-
sierer okkupasjonsindustrien i Israel. 
Kampanjen mot G4S’ delaktighet i okkupa-
sjonsindustrien har blant annet satt fokus 
på Universitetet i Oslo. UiO kjøper per i dag 
tjenester fra G4S, noe studentene på Blin-

dern har engasjert seg i. Nylig vedtok Stu-
dentparlamentet at de ikke ønsker at kon-
trakten med G4S skal forlenges, nettopp på 
grunn av selskapets involvering i folkeretts-
stridig virksomhet. NTL på Universitetet i 
Oslo (UiO) har i tillegg gått ut med krav om 
at UiO bør si opp kontrakten og avslutte alt 
samarbeid med G4S. De oppfordrer samti-
dig andre lokale NTL-lag til å få arbeidsplas-
sene sine til å bryte med G4S!  

Palestinakomiteen har utarbeidet kampan-
jemateriell for boikottaksjoner mot G4S. Det 
er flere varianter av klistremerkene. For 
mer informasjon eller bestilling av kampan-
jemateriell, ta kontakt med Palestinakomi-
teen: sekretariatet@palestinakomiteen.no

(Tillegg frå redaksjonen: UiO-styret ved-
tok i desember 2012 å seia opp kontrakten 
med G4S.)

På grunn av vektersel- 
skapet G4S´ delaktighet i  
okkupasjonen av Palestina 
har aktivister i Norge, som 
del av et internasjonalt  
nettverk, startet en kam-
panje for å presse selskapet 
til å trekke seg ut av  
okkupasjonsindustrien.  
Vi oppfordrer NTLs med-
lemmer og lokallag til å 
støtte kampanjen.

G4S bidrar til okkupasjon og brudd på Folkeretten 

Mens situasjonen for palestinerne blir stadig mer desperat som følge av den israelske okkupasjonen, velger  G4S å delta i aktiviteter som direkte bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger og militær undertrykkel-
se. Fra blokaden mot G4S’hovedkontor i Oslo 5.nov-12.
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LNavn: Leif Nelleborg 

Pedersen Stilling: 
Driftstekniker Jobber 
hvor: Nedre Blindern 
snekkerverkstedet 

fysikk Medlem i ant år: 19

hva er ditt beste høstminne?  
- Det må være da jeg i fjor høst fikk 
treffe min storesøster for siste 
gang i god form, før hun i år døde 
av brystkreft.

har du benyttet noen av med-
lemsfordelene? – Nei.

hva synes du om medlemsbla-
det og er det temaer du sav-
ner?  - Jeg synes medlemsbladet 
er helt ok, men kunne ønsket mer 
fokus og debatt omkring den sta-
dig økende lønnsforskjellen mellom 
vi som har vært ansatt en tid og 
nyansatte, spesielt i Teknisk Avd. 
Lite berikende for trivsel, arbeids-
miljø og innsatsvilje.

hva er det beste med å jobbe 
på uiO? - Noe av det beste synes 
jeg er det utrolige mangfold av 
mennesker du er i stand til å få 
kunne stifte bekjentskap med.

hva er dine planer for juleti-
den/vinteren? - Startet julefor-
beredelsene med en tur for hele 
familien til Tivoli i København. Selve 
julen ble sammen med barn og 
barnebarn. Vinterkveldene blir det 
å holde på med slektsforskningen 
min som er blitt en stadig mer 
omfattende hobby.

Navn: Mesut Kasikci
Stilling: Driftsleder
Jobber hvor: Drifts- 
område vestre 
Medlem i ant år: 25

hva er ditt beste høstminne?  
-  Jeg har fått lønnstillegg, ventet i 3 år. 

har du benyttet noen av med-
lemsfordelene? - Ja masse, lånt 
penger fra pensjonskassen, forsik-
ringene gjennom Sparebank 1 som 
hjem og innbo og reiseforsikring 
som jeg er veldig fornøyd med. 

hva synes du om medlemsbla-
det, og er det temaer du sav-
ner? - Ja det gjør jeg, mer fokus på 
hva medlemmene fortjener ellers 
er det viktig gjennom sakene at vi 
er sterke, står på og slår i bordet.

hva er det beste med å jobbe 
på uiO? - Liker alt det jeg kan gjøre 
eks. Snekring, små el arbeid og 
mange forskjellige utfordringer.

hva er dine planer for vinte-
ren? - Ta to ukers ferie, hjem til 
Tyrkia for å besøke min mor.

Navn: Mehmet Eser
Stilling: Driftsleder
Jobber hvor: TA Drifts-
område Tøyen Geit-
myrsveien Medlem i ant. 

år: 20
   
hva er ditt beste høstminne? - Høst-
ferien hvor jeg dro litt rundt. Var både 
på tur i skogen og gikk litt rundt i byen. 
- Jeg synes høsten er fin, med mange 
farger.

har du benyttet noen av medlems-
fordelene? - Bruker LO favør og 
hotellrabatten synes jeg er en fin ting 
når jeg er ute og reiser, denne har jeg 
benyttet flere ganger. - I tillegg innbo-
forsikringene de har som er veldig bra.

hva synes du om medlemsbladet, 
og er det temaer du savner? - Jeg 
synes bladet er greit og blar igjennom 
og leser det som er interessant for 
meg.

Navn: Patricio 
Runge Stilling:  
Renholdsleder  
Jobber hvor: GSH 
Universitetet Biblio-

teket Medlem i ant. år: 20år

hva er ditt beste høstminne? 
- Mitt beste høstminne er da jeg ble 
ferdig med min sesong som fot-
balldommer.

har du benyttet noen av med-
lemsfordelene? - Jeg har ikke 
brukt medlemsfordelene, men vet 
vi har gode fordeler som medlem.

hva synes du om medlemsbla-
det og er det temaer du sav-
ner? - Jeg synes medlemsbladet 
er interessant med bra temaer.

hva er det beste med å jobbe 
på uiO? - Det beste med å jobbe 
på UiO er det bra miljøet og selv-
stendighet.

hva er dine planer for vinte-
ren? - Mine planer for vinteren er 
å stå på ski, trener til skidag samt 
jul sammen med familie.

Navn: Hans Christi-
an Johnsen Stilling: 
Driftstekniker  
Jobber hvor:  
Område Gaustad  

Medlem i ant. år: 18
   
hva er ditt beste høstminne?  
- Safari i Sør-Afrika, tur til Køben-
havn med kollegaer og fisketurer.

har du benyttet noen av med-
lemsfordelene? - Vet de har 
mange, men er vel bare forsikrin-
gen jeg benytter.

hva synes du om medlemsbla-
det, og er det temaer du sav-
ner? - Veldig fornøyd, artig lesning 
og synes det er veldig ålreit.

hva er det beste med å jobbe 
på uiO? - Liker det jeg gjør, derfor 
jeg har blitt her og muligheten til 
enkelte ganger å kunne legge opp 
dagen som man vil.

hva er dine planer for vinte-
ren? - Tenker å ta en tur, kanskje 
stå på slalåm, litt peiskos og var 
sammen med familien i jula. 

AV AlV rEIdAr dAlE, OrTOGrAfISk MEdAr-
bEIdAr OG NTl-MEdlEM 

“Ak, ja, me mangla’ våre feil, alle…” har 
min no avlidne samfylking, kunstna-
ren Ludvig Eikaas skrive på kvite veg-
gen i Gamlahotellet heime i Sogn. Han 
heldt seg elles med eit merkeleg krå-
kemål, eit slags bokmål med sunn-
fjordsk tonefall, “han prata so lepadn 
ikkje skulde vera par,” som han sa, ein 
god granne i grenda. Og like stygt 
spela han hardingfele, men morosam 
var han – og ein stor kunstnar.

Sjølv har eg halde meg til sogna-
målet all mi tid – og har fått mykje ros 
og lite ris for det. Når byfolk let seg 
undra over at ein kar har halde på mål-
føret sitt i fulle 40 år i hovudstaden, så 
svarar eg berre at “eg ha vo’ fø’ tung-
næme té å læra meg noke nytt.” Det 
har vel vore ein av dei feil eg har man-
gla… eg har i staden vore meg sjølv.

Eg hugsar likevel ein gong i mine 
studiedagar ein studentprest på ein 
kyrkjekaffi sa – tankelaust og/eller for-
domsfullt: ‘Snakk norsk da, mann’ då 
eg tok ordet ved bordseta. Han fekk 
prestepasset sitt såpass påskrive at 
han helst hugsar det den dag i dag, vil 
eg tru… Men det var på 70-talet, hadde 
det same hendt på 50-talet, ville han 
radt fått medhald, i den hatske riks-
målsreaksjonen som då var.

Elles har eg hatt gleda av at mål-
bruken min og norskkunnskapane 
mine jamt over har vorte sett stor 
pris på og har kome til nytte her på 
‘eit av statens store fehus’, som Aa. 
O. Vinje kalla departementet han ei 
kort tid arbeidde i. Og det trengst at 
Universitetet i Oslo, som er ein stat-
leg utdanningsinstitusjon for heile 
landet og difor kjem inn under ‘Lov 
om målbruk i offentleg teneste’, nyt-
tar seg av tilsette som kan det som 
diverre for dei fleste er sidemålet, 
dvs. nynorsk. 

Dei skulle berre ha bruka våre kunn-
skapar og vår kapasitet mykje meir 
og oftare, så hadde nynorskprosen-
ten ved UiO vore ein god del høgare 
enn dei skarve 3,5 % på nett, litt 
høgare på papir, noko som er ei stor 
skam for ein så ressursrik institu-
sjon. Det har frå høgt hald vore sagt 
velviljuge ord om meir bruk av det 
minst nytta målet, laga betrings-
planar og gjort spede tiltak for å få 
det til, men ei verkeleg prioritering og 
nokon heilhjarta innsats frå leiinga si 
side saknar me.

No har rett nok noko lite nynorsk 
teke til å koma på nettsidene til UiO, 
og det kan vera von om meir (dei har 
visst tilsett ein ny kar som kan 
nynorsk, i den nokalla Kommunika-
sjonsavdelinga, etter at dei kvitta seg 
med meg for få år sidan). Men det må 
ein storoffensiv til skal UiO koma 
noko nær dei rettkomne krava mål-
lova stiller, og det spyrst om det er 
vilje hjå dei som styrer skuta, til å ta i 
så det munar. For hjartespråket 
deira er helst eit heilt anna…

Til så lenge må me trøysta oss til 
avisa Uniforum og medlemsbladet 
Ny Giv, dei har gjeve nynorsken ved 
UiO eit par av hans ni liv…

Målet som er mangelvare ved UiO

hva er det beste med å jobbe på 
uiO? - Trives der jeg jobber, er mange 
ting, blant annet at man har en trygg 
arbeidsplass, muligheter rundt bolig, 
lån og kan trene i arbeidstiden.

hva er dine planer for vinteren?  
- Jeg skal reise tre uker til Tyrkia, det 
blir fint, og i julen hadde jeg litt fri.

MINIPOrTrETTET   INTErVJuET AV TrINE r. dYrdAl

Målmannen Alv Reidar Dale.



årsmøte i NTl uiO
Tid og sted: Årsmøte 20. mars 2013  
16:00 - 18:00, Aud 2, Georg Sverdrups hus 
(UB) Legg til i kalender.

Foreløpig saksliste:
1. Forslag til dagsorden/forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap 2012
4. Budsjett 2013
5. Politisk plattform og hovedoppgaver
6.  Valg (Styre, leder, nestleder, sekretær, 

kasserer, studieutvalg, Ny Giv redaksjon, 
ungdomskontakt og valgkomité)

7. Innkomne forslag

Seminar og medlemsfest 20. mars
Samme dag som årsmøtet avvikles vil det 
arrangeres et seminar i forbindelse med at 
mangeårig tillitsvalgt og tidligere leder i for-
eningen, Ulrik Sverdrup, går av med pensjon 
i år. 

Tema for seminaret vil være fagforeningsak-
tivisme og politiske kamper i akademia og 
ved universitetet, og hva vi kan lære av dem. 
Spesielt Vox Academia og kampen for univer-
sitetenes uavhengighet i 2003–2005. 

Panel: 

•	Professor Henning Jakhelln (tidl. Fritt 
akademia) 

•	Professor Kristian Gundersen (tidl. Fritt 
akademia) 

•	Ulrik Sverdrup (NTL UiO) 

•	Anita Solhaug (NTL) 

•	Kristian Mollestad (Forskerforbundet). 

Asbjørn Wahl fra For velferdsstaten sitt inn-
legg skal løfte blikket og se fagforeningenes 
rolle i et større samfunnsmessig perspektiv. 

Ellen Dalen (leder NTL UiO) vil snakke om 
NTLs utfordringer ved UiO i dag. 
Konferansier: Professor Knut Kjeldstadli. 
Sted: Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus, 
onsdag 20. mars kl 12-14.

Medlemsfesten
Vi inviterer alle våre medlemmer til fest på 
Månefisken i Sagveien 23A onsdag 20. mars 
kl. 19 og utover. Det vil bli servert god mat og 
drikke. Norsk urgroove, latinsk intensitet, 
indisk krydder og samisk mystikk vil Halv-
søstra stå for. 

båttur 17. juni
Den årlege båtturen går av stabelen mån-
dag 17. juni på tradisjonsrikt vis. Set av tids-
punktet i kalenderen alt i dag.

litt fra landsstyret i NTl
Landsstyret har vedtatt følgende satsings-
områder for 2013 

•	Medbestemmelse – Revisjon av tilpas-
ningsavtalene i staten 

•	Stortingsvalget 2013 

•	Markedsstyring – Oppfølging av mar-
kedsstyringssystemer og -metoder 
overfor utvalgte virksomheter 

•	Tjenestepensjon 

•	Verving og medlemspleie – Satsing på 
samfunnsfaglige områder 

Tariffpolitisk uttalelse slår fast at NTL ikke 
ønsker lokale forhandlinger i mellomoppgjø-
ret 2013, at vi avviser forsøksvise ordninger 
med bare lokal lønnsdannelse og at brutto-
pensjonsordning skal stå fast. 

Til LO-kongressen i mai har NTL UiO fått 
en av 14 delegatplasser fra NTL (Ellen Dalen).

OrGANISASJONSNYTT

Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

VI INfOrMErEr...
Hugs å melda ifrå til NTL-kontoret 
dersom du går ut i 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 
Telefon: 228 57252 

folk på kontoret: 
Alle dagar: 09.00 - 16.00 
Ellen, Heidi, Peter og Gry

Styret: 
Ellen Dalen, leiar 
Telefon: 228 55770  
ellen.dalen@admin.uio.no

Heidi Hoksnes Sørli, nestleiar 
Telefon: 228 55941  
h.h.sorli@psykologi.uio.no

Gry Bruland Larsen, kasserar 
g.b.larsen@admin.uio.no

Tom Thorsen, sekretær 
Telefon: 228 55467  
tom.thorsen@kjemi.uio.no 

Andre tillitsvalde: 
Natalia Zubillaga, studieleiar 
Telefon: 228 55627  
natalia.zubillaga@sai.uio.no

Hugs å melda ifrå til kontor@ntl.uio.no 
dersom du endrar adresse internt.

heimesida til foreininga:  
http://foreninger.uio.no/ntl/


