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UiO - ansatte flyttes fra kontorer ut i landskap. I de tilfellene organisasjonene i det 
hele tatt inviteres til å presentere sitt syn, blir vi møtt med dårlige argumenter og 
døve ører. I realiteten er det null medbestemmelse i disse sakene, ledelsen har sett 
lyset: Åpne landskap er den nye standarden, uansett hvilke oppgaver som skal 
utføres. 

Dette til tross for at forskningen er entydig; åpent landskap fører til dårligere 
arbeidsmiljø. Et kontorfellesskap kunne i teorien lette kommunikasjon mellom 
medarbeidere som blir beskylt for å jobbe i «siloer». Men i LO-aktuelt kan vi lese 
om erfaringer fra bl.a. Arbeids- og sosialdepartementet: Folk unnslår seg for å 
snakke av frykt for å forstyrre naboene. Altså mindre faglig og sosial kontakt 
mellom kollegene..

Påstanden om behovet for mer samarbeid og mindre fordypning bør også disku-
teres. UiOs administrasjon består i stor grad av saksbehandlere som trenger ro 
og konsentrasjon til å utføre sine forvaltningsoppgaver. Arbeidshverdagen er  
allerede i dag i preget av avbrytelser i form av telefoner og e-poster. Det krever 
disiplin å sikre balansen mellom tilgjengelighet og arbeidsro til forsvarlig saks-
behandling. 

Bevisstheten vår er utviklet til å fange opp så mye informasjon som mulig. Men 
når vi får for mange inntrykk, bruker vi krefter på å utelukke uvedkommende støy 
og bevegelser fra omgivelsene. Vi blir fysisk slitne av å konsentrere oss og vi blir 
stressa av forstyrrelser. Dette går utover jobbtilfredshet, helse og produktiviteten.

De fleste oppgir gode kolleger som hovedgrunn til trivsel på arbeidsplassen. I åpne 
landskap må vi imidlertid forholde oss til høylytt prat, lavmælt nynning, luftevaner, 
temperatursvingninger og omfangsrike planter. Personlige vaner som før var  
private blir en del av felles hverdag. Bagateller blir grobunn for personkonflikter.  

Selv om både arkitekter, aksjemeglere og journalister ser ut til å trives i åpne 
landskap, er det drøyt å overføre deres arbeidsmetoder til offentlig forvaltning. 
Her er dessuten de negative erfaringene er overveldende.  

Knut Inge Fostervold er førsteamanuensis i psykologi ved UiO og en av dem som 
har forsket på temaet. Han påpeker negative konsekvenser for helse og effekti-
vitet.  Men UiOs ledelse er tilsynelatende ikke interessert i denne typen forskning. 

Det er overraskende å se hvordan UiO-ledelsen konsekvent vel-
ger nygamle metoder fra1980-tallet når den skal utvikle 

egen forvaltning. Er det slik at forskning bare er noe alle 
andre skal ha nytte av, mens UiO er høyt hevet over 
denslags?

UiO – høyt hevet over forskningen?

leder

ellen dalen,  leder NTL-UiO

Produktivitetskommisjonens
avbyråkratiseringsstrategi
Etter modell fra Danmark har den nye regjeringen opprettet en produk-
tivitetskommisjon. Når dette ble kjent kommenterte NTLs forbundsleder 
Jon Leirvaag: ”Det virker som Jensen og resten av regjeringen fortsetter 
å tegne et bilde Norge som en syk pasient som trenger øyeblikkelig hjelp. 
Regjeringen snakker ned offentlig sektor og danner et bilde av at vi har 
en svært, dårlig og ineffektiv sektor. Virkeligheten er faktisk omvendt”. 
Ulike undersøkelser de siste årene har vist at nordmenn er i verdenstop-
pen i produktivitet.

Den danske produktivitetskommisjonen konkluderte med forslag om
resultatlønn og resultatkontrakter i offentlig sektor, skatte- og
avgiftslettelser for næringslivet, liberalisering av konkurranseloven,
togdrift og infrastruktur på anbud og reform av utdanningssystemet. Alt
underbygger dessverre mytene om en ineffektiv offentlig sektor som
hjemsøkes av fagorganisasjoner med for mye makt. Fra vårt ståsted 
ser vi det annerledes: det er den nordiske modellen som har bidratt til 
det velfungerende samfunnet Norge er i dag.

I dette nummeret kan du bla. lese om miljøkonferansen flere fagorgani-
sasjoner arrangerte i samarbeid med blant annet Fremtiden i våre hen-
der, Naturvernforbundet og Greenpeace.  Arve Thorsen ser denne gan-
gen inn i krystallkulen og ser nærmere på hvordan regjeringens lønns-
politikk og IHR-prosessen ved UiO kommer til å påvirke arbeidsplassen 
vår. Tom Thorsen er tilbake med siste del av sin artikkelserie om lønn. 
Denne gangen er fokus på lokale lønnsforhandlinger.

I år har redaksjonen ambisjoner om å få ut fire nummer av bladet. Vi 
satser nå på litt tynnere utgaver, men mer regelmessige utgivelser.

Vi ønsker oss (som alltid) bidrag til bladet. Dersom du har lyst til å skrive 
om noe som har interesse for andre kolleger, ta 
pennen fatt og kontakt redaksjonen. Vi er åpne for 
alt for alt stoff fra UiO: være seg bokanmeldelser, 
filmanmeldelser, reiseskildringer, det du vil lese! 
Dødlinje for neste nummer er 28. april.

Peter A. Kristoffersen 
Redaktør
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I år er det Oslo som skal være vertskap 
for EUROPRIDE og i år rettes Europas 
øyne mot Norge i kampen for interna-
sjonale menneskerettigheter.

I mange land har ikke LHBT-perso-
ner rett til å leve åpent. De  risikerer å 
bli forfulgt og straffet med fengsel eller 
dødsstraff bare fordi de er seg selv.

I Russland tvinges du til å være 
usynlig og taus, i Iran blir du dømt til 
døden, i Uganda får du fengselsstraff 
på livstid og venner som ikke angir deg 
møter samme skjebne.

LO har et internasjonalt engasje-
ment og vi vil vise Europa at vi ikke 
aksepterer brudd på internasjonale 
menneskerettigheter.

LO vil at alle mennesker – ja alle 
arbeidstakere i alle land skal føle seg 
trygge på å være seg selv i arbeidslivet 

og i samfunnet.  Dette vil vi markere i 
årets parade.

Vi er allerede mange fra LO som går 
i paraden hvert år, men det er plass til 
mange flere. Vi vil doble deltakelsen i år. 
Vi aksepterer ikke at mennesker diskri-
mineres, forfølges, fengsles, blir utsatt 
for vold eller drepes på grunn av sin 
seksuelle orientering.

Det er plass til alle medlemmer og 
tillitsvalgte bak flagg og faner i LO-sek-
sjonen!

Hva med deg? Er du med på LO 
laget i år? Sett av dagene 25. - 28. juni 
og bli med da vel. Dette er viktig - dette 
er gøy!

Når og hvor trenger vi deg? Para-
den: Lørdag 28. juni. LO stand: 25. - 28. 
Juni på Rådhusplassen.

– For internasjonale
menneskerettigheter

Europride 2005.
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EUROPRIDE 2014:

tekst:  ALED DILwyN FISHER

Broen til framtiden: en kli-
maløsning nedenfra ble 
arrangert av en ny allianse 
for grønne jobber og 
arbeidsplasser, som inklu-
derer NTL, Fagforbundet, 
LO i Oslo, Parat, Framtiden 
i våre hender, Greenpeace, 
Naturvernforbundet, Kirkens miljøsats-
ning (Skaperverk og Bærekraft) og Con-
cerned Scientists Norway. I tillegg til del-
tagerne i Oslo ble konferansen streamet i 
hele landet, og hastag-en #klimajobber14 
ble en «Trending Topic» på Twitter i løpet 
av dagen.

Konferansen utviklet seg fra Klimavalg 
2013, og handlet om hvordan Norge kan 
omstilles til et fornybart land gjennom en 
ny folkelig bevegelse. Mette Nord, leder i 
Fagforbundet, åpnet konferansen ved å 
understreke at vi fortsatt har muligheten 
til å få til en grønn, rettferdig omstilling, 
som «må gjøres på en riktig måte, i sam-
arbeid med ansatte og tillitsvalgte».

Klimaforsker Kikki Kleiven fra Univer-
sitetet i Bergen ga en rask men grundig 
innledning i klimakrisens alvor. UiOs 
Karen O’Brien, professor i Instituttet for 
sosiologi og samfunnsgeografi, presi-
serte rollen av «change agents» – vanlige 
folk som jobber sammen for et felles for-
mål – mens NTLs forbundsleder, John 
Leirvaag, forklarte konseptet «klimarett-
ferdighet». UiO var også representert av 
oljehistoriker Helge Ryggvik, som holdte 
en engasjerende fremføring, sammen 
med Greenpeaces Truls Gulowsen, om 
hvordan det både er nødvendig og mulig 
å erstatte olje- og gassnæring med grøn-
ne industrier.

Ettermiddagen viste frem inspireren-
de eksempler av hvordan klimaløsninger 
kan bygges nedenfra. Lisa Bauch fra den 
tyske fagforeningen IGBAU gikk gjennom 
historien til Energiewende, den tyske 
omstillingen til fornybare energikilder, 
mens Jonathan Neale holdte en oppløf-
tende tale om kampanjen for en million 
klimajobber i Storbritannia. Han slo fast at 
«hvis en omstilling skjer i Norge, kommer 

bygger broen til framtiden
hele verden til å legge merke til den».
Det første spennende norske eksemplet 
kom fra prosjektet «Bærekraftig Liv på 
Landås» i Bergen, som i følge Agnes Tvin-
nereim har som mål å endre klimakam-
pen fra «protest til fest» ved å lokalt 
bygge en positiv visjon av en bærekraftig 
fremtid. Bente Aasjord fra Fagforbundets 
Nordområdesekretariat knyttet kampen 
for fiskenæringen med klimakampen, og 
behovet for å frakoble landet fra oljeav-
hengighet. Anne Mette Johansen fra 
Nedre Eiker kommune og Ståle Johansen 
fra Kværner Verdal ga konkrete eksem-
pler av lokale fagforeningers initiativer 
for grønne arbeidsplasser.

Konferansen utfordret også politi-
kere om hvordan de kan støtte klima-
bevegelsen. Høyres Tina Bru ble møtt 
med fortvilelse da hun gjentok påstan-
der at norsk olje og gass kan bidra til å 
kjempe mot global energifattigdom, 
mens Marianne Marthinsen (Ap), Heikki 
Holmås (Sv), Rasmus Hansson (MDG) 
og Guri Melby (Venstre) snakket om 
karbonbudsjetter og andre politiske vir-
kemidler.

Dagen ble avsluttet av Andreas 
ytterstad, journalistikkforsker på Høg-
skolen i Akershus og Oslo, og forfatte-
ren av en av bøkene som dannet 
grunnlaget for alliansen bak konferan-
sen, 100 000 klimajobber og grønne 
arbeidsplasser i Norge nå!. Han mener 
«vi er nærmere en kampanje for grøn-
ne arbeidsplasser etter konferansen», 
og oppfordret alle til å ta bevegelsen 
videre med alliansebygging på alle 
nivåer.

Stemningen på Litteraturhuset til-
sier at den bare var begynnelsen. NTL 
har vært i spissen av den nye alliansen, 
og kommer til å spille en stor rolle 
fremover. Se opp for fortsettelsen, og 
bli med i arbeidet videre ved å følge 
med på Klimakonferanse2014.no!

Det var stor interesse for miljøkonferansen.

Ny allianseÅrsmøte i Ntl uiO
Fredag 28. mars 16:15 – 19:00, auditorium 
2, Georg Sverdrups hus

Hva skal være foreningens hovedpriori-
teringer i 2014? Hva er det viktig at NTL 
UiO jobber med? Det være seg åpent kon-
torlandskap, midlertidige ansettelser, ver-
ving eller andre ting - dette kan du være 
med å mene noe om!

Sakspapirene vil bli lagt ut på forenin-
gens nettsider (www.foreninger.uio.no/ntl) 
den 21. mars. Regnskap 2013, revisjonsbe-
retning og budsjettforslag 2014 deles ut på 
årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli årsmøtefest 
på Josefine Vertshus. Festlighetene starter 
kl 19.00, og kveldens tapasbuffé serveres 
kl 19.30. Underholdning ved DJ Eirik Lee-T 
Jennomtenkt.

Husk at vinneren av vervekampanjen 
og et reisegavekortet på 5000 kr annon-
seres på festen! 

Egenandelen for det hele er på 100 kr 
(inkluderer mat og en enhet). Egenandelen 
betales inn på konto 9001 07 40648 innen 
påmeldingsfristen.

Påmelding skjer via nettskjema: https://
nettskjema.uio.no/answer/58669.html  
innen 21. mars. 

Velkommen til en kveld med god mat 
og drikke, musikk og hyggelig samvær 
med kolleger!

det våres!
Det er vår i lufta, og med våren 
kommer 1. mai.  Det kommer ikke 
noe nytt nummer av Ny giv før 
midten av mai, så da er tiden inne 
for å minne på arrangementet. For-
eningen stiller relativt mannsterke 
opp hvert år, og vi samles etter 1. 
mai toget. Møt opp!

«Årets viktigste miljøkonferanse» samlet over 300 
engasjerte deltagere på Litteraturhuset torsdag  
27. februar.

Aled Dilwyn  
Fisher
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tekst: ARVE T. THORSEN   
a.t.thorsen@imv.uio.no  

Hvordan kan det bli å være 
ansatt ved UiO i de fire årene 
som kommer? Siden regje-
ringsskiftet har det kommet 
mange signaler av interesse 
for oss som jobber ved UiO 
og som er opptatt av hvor-
dan UiO er og vil være som 
arbeidsplass i årene framover, både fra 
UiOs egen ledelse, fra den nye regjeringen 
og fra NHO, som nå er blitt mer av en pre-
misseleverandør å regne med. Derfor er det 
allerede mulig å gi et foreløpig - og nokså 
skremmende - svar på det spørsmålet.

La oss ta utgangspunkt i en beskrivelse 
av nåtidssituasjonen, slik den er for de fleste 
av oss. Som kjent er det to virkeligheter ved 
denne institusjonen, den vitenskapelige og 
den teknisk-administrative. En del av dem 
som er hjemmehørende i de to gruppene 
har det ganske bra. Og de som har det best 
vil antakelig få det enda bedre også fram-
over, fordi den nye regjeringen, i likhet med 
UiOs egen ledelse, først og fremst vil gjøre 
det finere å være flink, bedre å være heldig 
og kulere å være sterk. Man skal utvikle eli-
ten, som det heter. Det er som kjent alltid 
bare et mindretall som får plass i denne eli-
ten. Derfor skal det her dreie seg mer om de 
som ikke tilhører denne eliten og som anta-
kelig heller ikke kommer til å gjøre det. 

For hvordan er det etter hvert blitt å 
være en helt grei gjennomsnittlig vitenska-
pelig ansatt ved UiO? Jeg har mange viten-
skapelige kolleger som innrømmer det: det 
blir i grunn stadig mindre ålreit. Først blir du 
som ung vitenskapelig timeleærer gitt hus-
mannskontrakter av UiO, så lenge som 
overhode mulig. Så, dersom UiO ikke har 
klart å unngå at du ble fast ansatt på et eller 
annet vis (fireårsregelen, må vite), venter en 
ny og stadig hardere virkelighet. Det er ikke 
lenger bra nok å undervise og forske døgnet 

rundt, slik man alltid har gjort. Det få som 
premierer deg om du investerer noe særlig 
i undervisningen, for den blir man ikke målt 
på. Det blir man jo derimot på forskningen, 
men man må for Guds og UiOs skyld forske 
og ikke minst publisere riktig. For man blir 
nå tellet på antall publikasjonspoeng på nivå 
I og II ved UiO og du bør helst ikke drive med 
for eksempel redigering av bøker og den 
slags tull, som bare er faglig viktig og 

arbeidskrevende uten å gis noen uttelling. 
Alt skal nemlig kunne telles. Gjør du ikke noe 
som selv Kunnskapsdepartementet klarer 
å telle, så teller du ikke lenger ved UiO.

Det er, forsiktig sagt, ingen grunn til å tro 
at dette vil bedre seg det minste i årene som 
kommer. Dette til tross for at kunnskapsmi-
nister Røe Isaksen understreker at regjerin-
gen «skal se på hvordan vitenskapelig ansat-
te ivaretas». I taler, artikler og foredrag 
avtegner det seg i praksis en felles linje for 
UiO-ledelsen og regjeringen: vi skal bli best i 
verden i Norge, og ved UiO (et nos petimus 
astra) skal vi selvfølgelig være bestest. Da 
må man jo kunne måle hvor man er og hvor 
man er på vei, for pokker. Tellehysteriet vil 
derfor tilta ved UiO, med regjeringens velsig-
nelse. I tillegg vil kombinasjonen EU-finansi-
ering og nye konkurransearenaer nasjonalt 
føre til at det sannsynligvis blir vanskelig å få 
noen fornuftig lønnsutvikling for dem som 
ikke bruker arbeidstiden sin på å lese EUs 
fenomenalt byråkratiske manualer for søk-
nadsskriving og vedlikeholde blytunge inter-
nasjonale nettverk som kan brukes for å 
gjøre seg lekker i EUs øyne. Bottom line: det 
vil bli stadig tydeligere at det ved UiO ikke 
lenger holder å være faglig verdifull for sine 
studenter og kolleger i hverdagen. Man må i 
størst mulig grad gjøre akkurat de tingene 
som gjennom stimuleringssystemene gir 
UiO best uttelling i departementets New 
Public Management-maskineri. 

Hva så med oss teknisk-administrativt 
ansatte? De som tilhører denne gruppa 
oppfattes gjerne av gruppa over som sys-
temets forvaltere, forsvarere og forlengere. 
Og det er vi jo, i og for seg. Men først og 
fremst er vi kolleger og ansatte, vi også. Når 
det er sagt: denne hverdagen er annerledes. 
Vi har ikke hengende over oss at vi skal 
skrive nivå I og II-publikasjoner av høy kva-
litet, noe man som kjent primært må gjøre 
på fritiden. Vi har fleksitidsskjema og fas-
tere rammer, kontortid og (tata!) fritid. For 
min egen del skal jeg innrømme at dette er 

uiO i krystallkulen

grunnen til at jeg selv valgte en administrativ 
stilling ved UiO. Det og det triste faktum at 
man som menig vitenskapelig ansatt ved 
UiO ikke lenger har fnugg av innflytelse og 
aldeles minimale muligheter for å påvirke 
ting med mindre man sitter i en ledergruppe 
og med det frasier seg muligheten til både å 
forske og undervise noe særlig.

Men det strammer seg til her også. Det 
er neppe tilfeldig at mer enn 50 % av de 
spurte i en fersk undersøkelse sier at de 
ønsker seg vekk. Mennesker trenger trygg-
het og forutsigbarhet for å trives, også ved 
UiO. Men IHR-prosessen har vist hvor liten 
forutsigbarhet det i praksis er i en adminis-
trativ stilling ved Kongelige Fredriks. Den 
har også vist hvor stor forskjell det fram-
over skal være på folk også i denne gruppa. 
Også her vil vi i stadig økende grad se et 
nivå I og II. Slik må det bli, fordi den virvel-
vinden som IHR har vært i to år har blåst 
vekk mye av det mangfoldet som lenge har 

gjort selv lavere stillinger i UiOs administra-
sjon interessante og fine: det har vært van-
lig å ha både en del rutineoppgaver og en 
del utviklingsoppgaver (les: typiske rådgi-
veroppgaver) i de fleste stillinger. Med IHR 
har et pussig og farlig skille mellom «drift» 
og «strategi» sneket seg inn i nesten alle 
stillingsbeskrivelser. Og resultatet er dønn 
forutsigbart: vi vil få en lønns- og innflytel-
sesadel knyttet til de såkalte strategistillin-
gene. Hit vil potten i de lokale lønnsforhand-
lingene gå og herfra vil framover UiOs mel-
lomledere rekrutteres. Tilbake vil inneha-
verne av de andre stillingene stå («drift»-
folkene, for det er som kjent ikke lenger bra 
nok å drifte UiO), med dårlige lønnsvilkår, 
skyhøy turnover og arbeidsoppgaver sje-
fene ikke ser og som departementet og 
derfor UiO-ledelsen ikke verdsetter. Faren 
er rett og slett overhengende for at de som 
faktisk driver (!) UiO vil gå for lut og kaldt 
vann, mens de som tenker de store og 

lange tanker med, for og i ledelsen vil få det 
stadig finere.

Heller ikke her er det den minste grunn 
til optimisme med den nye regjeringen. 
Ernas folk ønsker seg nemlig svakere fag-
foreninger og mer lokal lønnsdannelse. 
Resultatet vil fort bli at de som har de stra-
tegiske stillingene vil stikke av med en enda 
større del av potten enn i dag, en pott som 
denne regjeringen gjerne vil la bli så stor at 
den spiser opp den sentrale potten og på 
den måten fratar de andre muligheten til en 
rettferdig lønnsutvikling. 

En overdreven dystopi, sier du? Neida, 
bare virkeligheten på arbeidsplassen vår 
slik den logisk vil utvikle seg videre dersom 
ikke fagforeningene er på banen og med-
lemmene er aktivt med i kampen for det UiO 
vi vil ha. Selvfølgelig er det mulig å påvirke 
eller i hvert fall bremse denne utvklingen, 
men av seg selv skjer det ikke.  Så vi ses på 
neste møte!

Blinderns krystallkule: Meteorologisk institutts solregistrator av typen Campbell-Stokes på Blindern.

FOTO: M
ORTEN SALOM
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ET.NO

FOTO: LIBR
ARY OF CONGRESS

Arve T. 
Thorsen
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I forrige Ny Giv analyserte 
vi lønningslista for UiO 
med hovedfokus på lønns-
forskjeller med  
hensyn til kjønn og koder 
(SKO).

tekst: TOM THORSEN 
tom.thorsen@kjemi.uio.no

Nå skal vi se litt på hvor-
dan Hovedtariffavtalens 
(HTA) 2.3.4-forhandlinger 
påvirker lønnsutviklingen 
for ansatte på UiO. Talle-
ne (2.3.4 mv.) viser til 
paragrafen i Hovedtariff-
avtalen.

I tillegg til 2.3.3 forhandlinger, en gang 
i året ca. annethvert år, har vi som tidli-
gere omtalt 2.3.4 forhandlinger. Disse 
går løpende hele året med ca. 2 mnd. 
mellomrom på UiO. Økte lønnsutgifter 
som følge av 2.3.4 belastes det allerede 
allokerte driftsbudsjettet til enhetene. 
Med andre ord er dette ikke «friske pen-
ger».

Argumentasjonen som føres i disse 
forhandlingene er i hovedsak etter para-
graf 2.3.4.1 (vesentlige endringer i stillin-
gen) og paragraf 2.3.4.2 (rekruttere og 
beholde/ ekstraordinær innsats). Det er 
også noen andre grunnlag, med først og 
fremst dette. Merk også at i 2.3.4.2 er det 
ingen ankeinstans eller mulighet for tvis-
teløsning, her er det arbeidsgivers siste 
tilbud som gjelder.

I 2013 ble det gjennom 2.3.4-forhand-
linger gitt lønnsøkninger til ~230 perso-
ner (110 kvinner og 120 menn) for nesten 
10 millioner kroner. I snitt ca 43.000 kr til 
hver og kvinner fikk i snitt 10000 kr min-

dre enn menn (~38000 kr til kvinner og 
~48000 kr til menn).

Her er det også et politisk bakteppe 
som jeg skal prøve å skissere (i grove 
trekk): Med unntak av Akademikerne er 
organisasjonene enige om at landets 
arbeidstakere er best tjent med å opp-
rettholde et system med tariffavtale (for 
staten er dette Hovedavtalen) og sentral 
regulering av lønn. Dette gir alle arbeids-
takerne, i alle fall en viss sikkerhet, for 
lønnsutvikling og utjevning. 

Lønnsutvikling: 

Kvalifikasjonsprinsipp eller konkurranseprinsipp?

I tillegg til Akademikernes angrep på Hoved-
avtalen får de nå også drahjelp fra vår nye 
regjering, Kommunal- og moderninserings-
minister Jan Tore Sanner og lokale arbeids-
givere. Det er altså et økt trykk både i ret-
ning av å fjerne tariffsystemet vi har, samt 
å overføre mer penger til lokal lønnsdan-
nelse. En slik utvikling er NTL selvfølgelig 
sterkt imot.

Det kan derfor være interessant å se litt 
på hvordan 2.3.4 forhandlingene (spesielt 
2.3.4.2, rekruttere og beholde) påvirker 

lønnsutviklingen for oss UiO-ansatte. 
Denne artikkelens tittel sier noe om hvilke 
prinsipper som er rådene i disse forhand-
lingene:

Tilleggene i 2013 fordelte seg som følger på 
disse to hjemlene:

•    2.3.4.1: ~5.7 millioner (2.6 mill. kvinner / 
3.1 mill. menn) Kvalifikasjonsprinsippet i 
stor grad.

•   2.3.4.2  - ~4.2 mil. (1.4 mill. kvinner/ 2.6 

mill. menn) Konkurranseprinsippet først 
og fremst.

Her er det jo også verdt å merke seg for-
skjellene på kvinner og menn

En annen tendens er at de største tilleg-
gene, i regelen, går til de med høy lønn fra 
før. Og da spesielt i 2.3.4.2 hvor konkurran-
seprinsippet råder. Noen grupper «tar ut» 
relativt store andeler av «potten». Dette 
bidrar til å øke forskjellene på bunn og topp 
i lønnsmassen. Et eksempel på dette repre-
senterte den middels til høytlønnet koden 
1013 Professor ca. 8% i antall, og tilleggene 
de fikk utgjorde ca 19% av totalen som ble 
gitt med hjemmel i 2.3.4.2 i 2013. Sett i lys 
av at 10 millioner kroner tross alt er et sig-
nifikant beløp i lønnsforhandlingssammen-
heng så får dette betydning for lønnsdan-
nelsen som sådan.

Det er selvfølgelig viktig at UiO klarer å 
holde på sine dyktige medarbeidere i kon-
kurranse med den store verden. Men NTL 
mener det prinsipielt er viktig å praktisere 
en lønnspolitikk som både bidrar til å regu-
lere gapet mellom bunn og topp i lønnsma-
ssen og gir alle stillingsgrupper like forut-
setninger for lønnsutvikling. Lønnsdannel-
sen i staten bør i størst mulig grad regule-
res sentralt. Slik at det gis lønn etter 
arbeids- og ansvaroppgaver og det blir lik 
mulighet til lønnsutvikling for alle.

I forhold til dette prinsippet er det ikke 
vanskelig å tenke seg hvilke konsekvenser 

frislipp av Hovedatalen og kun lokal lønns-
dannelse, slik Akademikerne ønsker, vil 
kunne gi. Ved å dreie lønnsdannelsen mot 
lokale forhandlinger vil også arbeidsgivers 
forhandlingsstyrke bli mer rådene, og da er 
det langt fra sikkert at alle grupper blir sett 
og ivaretatt bedre. Noen grupper er mere 
utsatt enn andre og dette vil forsterkes med 
en slik lønnspolitikk.

IHr-status
Høsten ble brukt til å drøfte nye 
bemanningsplaner for SA5, USIT og 
Eiendomsavdelingen. Ny organisa-
sjonsmodell og nye enheter startet 
opp 1. januar. Fagforeningene ble 
nylig fremlagt en prosjektplan for 
ulike tiltak som nå står for tur. 
Denne er ikke drøftet. 

Nå skal oppgavefordelingen 
mellom de nye Ledelsen og støtte-
enheter (LOS) og fakultetene gjen-
nomgås i løpet av våren for å gjen-
nomføre nærhetsmodellen. Her blir 
mandat og prosess for involvering 
av de berørte ansatte avgjørende 
for å ikke havne i nytt bråk om 
manglende sammenheng mellom 
problemer og løsninger.

Gevinstrealisering knyttes opp til 
begrepet  «kontinuerlig forbedring», 
og ledelsen har så langt ikke kunne 
svare på når sluttdato for vurdering 
av innsparingsmålet til IHR er. Det 
planlegges en etablering av indikato-
rer for «kontinuerlig forbedring», 
uten at NTL har fått noen forklaring 
på hva dette i praksis er. Dette tyder 
på en etablering av måltall på res-
sursbruk som skal brukes til «evig-
varende» nedbemanninger. 

Ledelsen har også bedt organi-
sasjonene om å akseptere at ledige 
stillinger ikke skal lyses ut eksternt. 
Dette er i strid med Tjenestemanns-
loven og uaktuelt for NTL. Andre kan 
argumentere for at deres medlem-
mer ved UiO tjener på å slippe å kon-
kurrere om ledige stillinger. NTL 
mener partene har et ansvar for å 
overholde lovene og at vi gjør stats-
ansatte en bjørnetjeneste ved å ikke 
tro de er i stand til å konkurrere i et 
åpent arbeidsmarked.

De ovenstående forhold betyr at 
NTL får mye å gjøre med å sikre 
overholdelse av lovverk, involvering 
av ansatte og gode prinsipper for 
arbeidsorganisering også i 2014. 

Tom  Thorsen 
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BOkaNmeldelse

tekst: CHRISTIAN BOE ASTRUP

Dag yngve Dahle, sosiolog fra 
Blindern, tidligere journalist i 
Aftenposten og Teknisk Uke-
blad, har skrevet boken 
Orden og oppførsel – Karak-
terer på jobben? Dette er en 
viktig og god bok. Ikke bare 
fordi den langt på vei støtter 
opp om oss fagorganisertes skepsis til 
såkalt «hard» HR. «God» er ikke nødvendig-
vis det samme som «støtter opp om ens 
egne standpunkter». «God» betyr her: Sak-
lig, informativ, balansert og nøyaktig. 

Den norske modellen – det var sånn det 
var før, det. Lik lønn for likt arbeid. Solida-
riske lønnsoppgjør, økt ansiennitet, jobb-
trygghet. 

«Fleksibilisering»
Med åttitallet fulgte ikke bare vannsenger, 
hockeysveis og synthmusikk, i følge forfat-
teren. Vi fikk også «fleksibilisering» - at 
bedriftene ble satt i stand til å endre mar-
kedstilnærming og produksjonsmåte i tråd 
med markedets egne skiftende betingelser. 
Dahle bruker de fysiske kontorene som 
bilde på utviklingen: 

Overgangen fra cellekontorer til åpent 
landskap er et bilde på overgangen fra byrå-
krati til fleksibilitet i bedriftene. Vi gikk fra 
rigiditeten skapt av en byråkratisk organise-
ring  - visualisert gjennom lukkede cellekon-
torer – til fleksibiliteten skapt av en organise-
ring basert på samarbeid – visualisert gjen-
nom plasser i et kontorlandskap. Vi gikk fra 
hierarki, kontroll og ytre motivasjon til flat 
struktur, dialog og indre motivasjon.

Dette høres jo bra ut. Fra rigid kontroll til 
full, dynamisk frihet preget av dialog og eget 
initiativ. Tenk det!

Men dette er et bedrag: Friheten og 
dynamikken handler om optimal realisering 
innen rammer som settes av bedriften. Og, 
som Dahle helt klart viser: Det er ikke bare 
snakk om måling av arbeidsinnsats. Per-
sonlig innstilling, eller godt gammeldags 
«sinnelag» er også et viktig parameter når 
arbeidstakere skal måles, veies og vurde-
res. For dét skal de. 

talende språkbruk
Jeg synes språkbruken bør påpekes: Før 
het det «personal», som i –avdeling, -kontor 
eller –sjef. Avledet av det greske persona, 
som betyr maske, eller positur. Med andre 
ord: Personalavdelingen arbeidet med folk, 
slik de opptrådte på arbeidsplassen. Det var 
deres profesjonelle maske, eller positur, 
som ble fokusert. Den gang da. 

Nå er det HR – «human resources» -  
menneskelige ressurser. På linje med øko-

nomiske ressurser,  teknologiske ressurser. 
Antall kroner, antall gigabyte, antall arbeids-
innsats. Som om det siste kan telles!  Selve 
betegnelsen HR forutsetter en tingliggjøring 
av mennesket som egentlig er ganske 
bemerkelsesverdig, og i høyeste grad 
unorsk. Så stammer da også uvesenet fra 
Japan og USA, ivrig adoptert av norske øko-
nomer etter hvert som de og amerikanske 
konsulentselskaper erstattet jurister og 
ingeniører i norske styrerom og sjefskontor 
i 1990-årene. 

alt skal telles
De «menneskelige ressursene» måtte nød-
vendigvis strigles og struktureres for å bli 
optimalisert. Og dermed er vi ved bokens 
kjerne: I en tid hvor New Public Management 
–NPM – gjør at kun det som kan telles og 
kvantifiseres er verd å ta på alvor, er det 
selvsagt viktig også å kunne telle og kvanti-
fisere de «menneskelige ressursene». 
Resultatet? Såkalt hard HR og en vulgarise-
ring og brutalisering av arbeidslivet som 
åpner for karaktersetting - og lønnsfastset-
telse som følge av karakterene. 

Det er dette boken handler om. Merk deg 
navnene: Statoil, Aller Media, Sparebank1, 
Aker Solutions, Coca-Cola Enterprises 
Norge, Capgemini, GE Healthcare, Telenor og 
Schibsted har alle det til felles at de  - i vari-
erende grad og på ulike vis -gir ansatte 
karakterer for innsats og innstilling. Dahle 
presenterer dem og deres evalueringsme-
toder grundig.  Fulgt av en like grundig og 
reflektert drøfting av hva dette er i ferd med 
å gjøre med norsk arbeidsliv. 

ti gode råd
Det betyr ikke at Dahle avviser karakterset-
ting uten videre. Helt riktig, etter min 
mening, påpeker han behovet for gode eva-

lueringssystemer i en urolig tid preget av 
hyppige og betydelige endring, ikke minst 
som følge av teknologisk utvikling og globa-
lisering. Men det går an å gjøre ting på for-
nuftig vis, også. Mot slutten av boken har 
han ti gode råd å komme med i forhold til 
karaktersetting på jobb. De bør gjengis i en 
omtale som denne: 
1. Ikke gi karakterer for adferd og verdier, 

og ikke still eksplisitte krav om lojalitet.
2. Dropp normalfordeling og kalibrering av 

karakterer.
3. Bruk en karakterskala med relativt få 

trinn.
4. Gi alle minimumstillegget hvert år. 
5. Unngå direkte koblinger mellom resulta-

tene i kompetansekartlegginger og hvem 
som må gå i nedbemanningsprosesser.

6. Legg inn konkrete mål.
7. Sett sammen en kommisjon for karak-

tersetting.
8. La de ansatte gi lederne karakterer.
9. Utnevn et karakterombud.
10. Gjennomfør ukentlige dialogmøter.

Det aller skumleste med karaktersettingen 
er kanskje at den ikke bare omfatter hva du 
leverer, men også hvordan: Er du i godt 
humør? Optimist? Ubetinget på linje med 
Bedriftens Verdier? Hvis en eller annen 
småsjef får Øyet til deg og finner ut at du 
ikke er blid nok, eller entusiastisk nok over 
verdiene, er du ille ute. 

Hard Hr i lederfabrikkene

Hard HR er i ferd med å få et betydelig hege-
moni ved norske lederfabrikker, som Han-
delshøyskolen og BI. Vi snik-amerikanise-
res, noe ikke minst DeFactos Bitten Nordrik 
har vist. Etter hvert som stadig flere harde-
HR-teknokrater utklekkes, vil de også sette 
sitt preg på norsk arbeidsliv. Vi ser tegnene, 
også ved Universitetet i Oslo. Pratet om 
«verdier», «bevissthet» og «engasjement» 
tiltar i styrke. Bak alle de relativt platte fra-
sene (økonomer er sjelden særlig lyrisk 
begavet) ligger antydninger om et stadig 
sterkere konformitetspress der stadig 
færre avvik tåles. I effektivitetens navn. 

Dahles bok er ikke et raritetskabinett. 
Den er et viktig varsel, en pekefinger rettet 
mot en utvikling vi bør gjøre det vi kan for å 
hindre. Fagbevegelsen står muligens i fare 
for å havne i en ortodoks grøft der man lig-
ger og besverger solidaritetens, likelønnens 
og fellesoppgjørenes fortreffelighet, i stedet 
for å møte utfordringene offensivt. Det ville 
i så fall være dumt, og kanskje føre til at 
sjefsspirene fra lederfabrikkene river til seg 
hele definisjonsmakten. Kan hende bør også 
fagbevegelsen kaste vrak på en og annen 
forutinntatthet.  Kan hende er karakterset-
ting, eller evaluering noe som kan styrke 
rettferdigheten på norske arbeidsplasser. 
Riktig brukt, vel og merke. Og i riktig 
omfang. 

Det virkelig gode med Dag yngve Dahles 
bok er dermed ikke at den, nøkternt, balan-
sert og kunnskapsrikt, skildrer et problem. 
Ikke bare. 

Karakterer på jobben

FOTO: JAN
-ERIK ØSTLIE/FRIFAGBEVEGELSE
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EAVE

Forfatter av boka, sosiolog og journalist Dag Yngve Dahle.

Verv og vinn!
Er du RASK og verver en kollega før 
14. mars og du er med i trekningen av 
et reisegavekort på 5000 kroner. Vin-
nersjansene er store! Du får ett lodd 
per medlem.

NTL har mange fine premier for deg 
som klarer å verve kollegaer og studen-
ter! Verver du flere kan du sikre deg ull-
pledd, verktøykasse og kanskje en iPad. 
Nå har NTL-medlemmer på UiO mulig-
heten til å vinne et reisegavekort!

Vervepremiene våre er fine, men 
argumentene for å styrke NTL på Uni-
versitetet i Oslo er langt bedre.

Som medlem av NTL får man:

•	 en solid fagforening i ryggen

•	 bistand i små og store saker som 
gjelder lover og regler på arbeids-
plassen

•	 dyktige tillitsvalgte på alle nivåer 
som jobber for dine lønnsvilkår og 
arbeidsbetingelser

•	 gratis kurs og konferanser, og andre 
sosiale aktiviteter

•	 utdanningsstipend fra LO Stat

•	 tilgang på erfarne og dyktige 
arbeidsrettsadvokater gjennom LO

•	 NTL-magasinet og vårt lokale med-
lemsblad Ny GIV

•	 markedets rimeligste og beste inn-
boforsikring, og andre gunstige 
medlemsfordeler gjennom LO Favør

Fristen for å bli med i trekningen er 14. 
mars - selve trekningen finne sted på 
medlemsfest på Josefine fredag 28. 
mars (se invitasjon i dette bladet).

Sist gang var det Gerald på Odontologi som 
vant gavekortet, og han dro til Cuba for å 
danse salsa. Hvor vil du?

Christian 
Boe Astrup
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Ntls laNdsmøte 
3.– 7. NOVemBer 2014

NTL har landsmøte hvert fjerde år. Antall 
medlemmer i foreningen avgjør hvor mange 
representanter organisasjonsleddet får på 
landsmøtet. 10 av totalt 300 representanter 
kommer fra NTL UiO. Totalt har Undervis-
nings- og forskningssektoren 50 represen-
tanter i tillegg til 5 fra studentene.

Landsmøtets viktigste oppgave er å 
bestemme politikken og velge tillitsvalgte for 
den neste fireårsperioden. De som står på 
valg er fire personer i forbundets ledelse, 
20 forbundssekretærer, 24 i landsstyret og 
11 personer i forbundsstyret.

Foreninga har frist på seg til 4. april med 
å levere forslag til prinsipp- og handlings-
program, vedtekter, organisasjonsdebatten 
og andre forslag. Styret er gang med 
behandling av dokumentene, og har priori-
tert arbeidet med temaene markedsstyring, 
forskning og utdanning.  

Det er utarbeidet en organisasjonsrap-
port som reiser spørsmål om hvordan for-
bundet kan styrke sin innsats blant NTLs 
unge og studenter. En løsning kan være å 
tilføre ressurser til foreningene ved de stør-
ste utdanningsinstitusjonene. Dette vil NTL 
UiO støtte i håp om at dette kan bidra til å 
aktivisere og verve flere medlemsgrupper i 
NTL.

Det er styret som vedtar endringsfor-
slagene til landsmøtet. Men alle medlemmer 
kan melde inn saker innen 1. april, og doku-

mentene er sendt medlemmene på e-post 
og finnes på nettsidene våre.

NTL UiOs tidligere leder Anita K. Solhaug 
har vært 1. nestleder i forbundet i åtte år. På 
det kommende landsmøtet går hun av, hun 
har vært en markant leder – og hennes 
avgang er et tap for NTL.

kurs: 
FaGBeVeGelseN OG samFuNNet

LO Stat innbyr til deltakelse på kurset
Fagbevegelsen og samfunnet

Kurset avholdes ved Sørmarka, 
1404 Siggerud i tiden 28.04 – 02.05.2013
Ny søknadsfrist: 07.03.2014.

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 
0179 Oslo, eller på www.lostat.no

ansvarlige for kurset er: Vidar-Lorang 
Larsen (LO Stat Sarpsborg) og Jørund Has-
sel (LO Stat Hamar).

Dette er et samfunnspolitisk kurs som 
synliggjør hvilke muligheter tillitsvalgte og 
organisasjonsledd har til å engasjere seg i 
arbeids-, velferds- og samfunnsspørsmål.

Viktige deler av kurset er derfor innblikk 
i arbeiderbevegelsens historie, og metoder 
for påvirkning av samfunnsutviklingen i vår 
egen tid.

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedav-
talene Staten, § 34. Spekter jf Hovedavtalen 
Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold, 
utgifter til eventuelt barnepass og eventuell 
tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende  
satser.

MELD DEG PÅ!


