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Produktivitetskommisjonen peker på utdannings- og forskningssektoren som et 
område med store potensialer for innsparing. Dens rapport er godt egnet som verk-
tøy for høyre/FrP-regjeringen som vil kutte offentlig forbruk og fjerne arbeidsta-
kernes rettigheter.  

Universiteter og høgskoler har selvsagt forbedringspotensiale på både studie- og 
forskningskvalitet. Men når velferdsoppgaver vurderes sektorvis, glemmer man at 
selve formålet er å fylle et veldig bredt samfunnsmandat. 

Kommisjonen foreslår å heve terskelen for å komme inn på studiene, innføre sko-
lepenger og turbostipend. I sum vil dette gjøre utdanning mindre tilgjengelig og 
belønne de som har foreldre som kan bistå økonomisk. Dette strider i mot NTLs 
politikk om lik rett til utdanning og at høyere utdanning skal være gratis. 

Innenfor forskningsfeltet foreslår de å legge ned middelmådige forskningsmiljøer, 
gi mer penger til de beste forskerne (og dermed mindre til de andre) og skape mer 
konkurranse om midlene. 

De definerer ikke hva som ligger i middelmådighet, men det er grunn til å tro at de 
mener at dette gjelder svært mange av dagens ansatte. De trekker frem benchmar-
kingstall fra Frisch senteret i 2010 som viser kuttpotensiale på 6000 av sektorens 
rundt 30 000 tilsatte. Dette er oppsiktsvekkende tall. Og det er verdt å merke seg 
hva benchmarking som metode i virkelighetene er; et verktøy for kutt, ikke for 
kvalitetsheving. 

Utdannings- og forskningssektoren er en helt avgjørende faktor for at Norge er 
verdensmestere i produktivitet og i velferd. Dette er oppnådd gjennom jevn spred-
ning av ressurser, faglig frihet og lik rett til utdanning. Vi har hatt kollektive avtaler 
og stor medbestemmelse. 

Produktivitet er ikke et mål i seg selv. Produktivitet er i beste fall et middel for å 
bedre velferden. Forskning og utdanning er velferd. Og kvalitet i forskningen og 
utdanning sikres gjennom gode arbeidsvilkår for de ansatte og satsing på bredde 
fremfor spiss.

Om politikerne forveksler mål og middel, og mister samfunnsoppdraget av syne, 
må universitetets ledelse ta ansvar for å minne om at universitetene ikke er ment 

for de få og fremragende, men for å sikre det norske samfunnet 
kunnskap. Dette gjelder også UiO. Og det handler ikke om øko-

nomi, men om politikk.

Forskning, utdanning og produktivitet

LEDER

Ellen Dalen,  leder NTL-UiO

NUMMER 1-2015 

Medlemsblad for 
Norsk Tjenestemannslag
Universitetet i Oslo
kontor@ntl.uio.no

Redaksjonen avslutta: 
6. desember 2014

Redaktør:
Peter A. Kristoffersen
peter.kristoffersen@ikos.uio.no

I redaksjonen: 
Arve Thorsen  
a.t.thorsen@imv.uio.no  
 
Christian Boe Astrup  
c.b.astrup@nchr.uio.no  
 
Håvard Tangen  
havard.tangen@iln.uio.no  
 
Per Jørgen Ystehede
p.j.ystehede@jus.uio.no

Trine Rosalba Dyrdal
t.r.dyrdal@admin.uio.no

Forsideillustrasjon: Kjell Torriset 
(f. 1950) er kunstneren bak den 
monumentale utsmykningen «836 
øyne» inne på Universitetsbiblio-
teket. Samlet er dette Norges 
største maleri!
Foto: Arthur Sand

Grafisk utforming, 
repro og trykk: 
LO Media, Oslo
Opplag: 1500



http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/   NY GIV   nr.  1/2015      3

Vår!
På meg virker det som om våren har kommet litt tidlig i år. Innimel-
lom kan det fortsatt råke med en kald morgen, men det er ikke tvil: 
vinteren er på retur. Ny giv har dessverre ligget i vinterdvale siden 
2/2014. Vi starter nyåret med nye redaksjonsmedlemmer fra og 
med neste nummer, og satser på fire utgaver av bladet i år.
  
I dette nummeret kan du lese om hvordan norske bedrifter bidrar 
til Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. Siden sist har også NTL 
hatt landsmøte, og vedtatt politikk for de neste 4 årene. En av de 
store satsingene i NTL fremover blir organisasjonen NTL Ung, et 
nytt organisasjonsledd for NTL’ere under 35 år. Håvard Tangen har 
skrevet mer om NTL Ung på side 6. Håvard har også intervjuet til-
litsvalgt i Eiendomsavdelingen, Geir Mathiessen som oppfordrer 
foreningen til å stå på for de lavtlønte.
 
Norsk Ordbok har utviklet seg til å bli en stygg sak for UiO. I dette 
nummeret gir Rhiana Berg-Seeley oss en oversikt over saken så 
langt – og du får møte noen folkene fra forskningsmiljøet bak ord-
boka. Rhiana har også skrevet artikkelen om NTLs tillitsvalgte på 
SV-fakultetet: Møt Lady Moscow!
 
Sist i bladet kan du lese noen tanker rundt 
lokale lønnsforhandlinger, ført i pennen av 
Arve Thorsen. Det er en liten stund siden 
lønnforhandlingene nå – men som nevnt lå 
Ny giv i dvale i vinter. Så gjenstår det å se 
om arbeidsgiver byr opp til lønnsforhand-
lingsdans i år. Det vet vi 1. mai – kjære leser, 
nyt våren!

Peter A. Kristoffersen 
Redaktør
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For førti år siden brant det i spaltene 
her i Ny giv. Skarpe personkarakteris-
tikker og ramsalt kritikk var faste inn-
slag. Redaksjonen oppfordrer med-
lemmene til å skrive til bladet!

Ny Giv for 40 år siden
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TEKST: MARIE F. PALM

Allerede i 1975 avviste den internasjonale 
domstolen i Haag Marokkos krav på Vest-
Saharas territorium samtidig som landet 
ble okkupert. I 2002 slo FNs jurister fast at 
videre utforskning av oljeforekomstene i 
Vest-Sahara vil være i strid med folkeretten 
hvis det ikke er i samsvar med ønskene og 
interessene til Vest-Saharas folk. Over hun-
dre FN-resolusjoner har slått fast Vest-
Saharas rett til selvbestemmelse.

Vest-Sahara er forøvrig det eneste landet i 
verden hvor norske myndigheter fraråder 
all slags næringsvirksomhet. Begrunnelsen 
er at en slik virksomhet kan være i strid 
med folkeretten og undergraver FNs freds-
arbeid i landet. Først i 1991 klarte FN å for-
handle frem en våpenhvile mellom marok-
kanske og saharawiske myndigheter. Til 
tross for dette leverte de norske selskapene 
Aker Solutions og National Oilwell Varco 
utstyr for anslagsvis 1,3 milliarder kroner til 
et boreskip som om få uker skal benyttes 
utenfor kysten av Vest-Sahara.

Undergraver FN
Oljeboringen som startet i desember under-
graver ikke bare FNs fredsarbeid i Vest-
Sahara, men styrker også oppom krefter 
som motarbeider en videre demokratisk 
utvikling i Marokko. Mange i landet er kritiske 
til Marokkos egen Vest-Sahara-politikk og 

har påpekt hvordan virksomhet i det okku-
perte området er koblet til utfordringer rundt 
økt begrenset pressefrihet, korrupsjon og 
manglende ivaretakelse av borgerrettigheter. 

Redaktører som trykker for kritiske artikler, 
særlig om utviklingen i Vest-Sahara, har blitt 
bøtelagt og journalister er blitt fengslet. Vest-
Sahara har de seneste årene blitt rangert av 
den amerikanske organisasjonen Freedom 
House i samme kategori som bl.a. Nord-
Korea i forhold til pressefrihet, mens Marok-
ko har falt fra 122. plass i 2008 til 132. plass i 
2013 på Journalister uten Grenser sin indeks 
over verdens pressefrihet. 

Saharawiene som krever rett til selvbe-
stemmelse innfridd møtes med sterke 
reaksjoner. I 2013 ble 25 saharawier idømt 
fengselsstraffer på 20 år til livstid av en 
militær marokkansk domstol, etter ankla-
ger om tortur i varetekt. Samtidig har FNs 
spesialrapportør lagt frem sin rapport om 

tilstanden i fengslene i Vest-Sahara. Rappor-
ten forteller at tortur er «svært vanlig» og 
at «slik behandling i nylige tilfeller har invol-
vert seksuelt misbruk, trusler om voldtekt 
av innsatte og deres familiemedlemmer, i 
tillegg til slag mot kroppen, elektrisk sjokk 
og sigarettbrenning». 

Etter okkupasjonen, flyktet over halvpar-
ten av saharawiene fra landet. Drøye 160 

Oljeleting i okkuperte Vest-Sahara
I slutten av desember startet oljeboringen i det okku-
perte Vest-Sahara, til tross for at FN sier at dette er i 
strid med folkeretten. Norsk næringsliv har bidratt til 
det som kan være en siste spiker i kista for FNs freds-
prosess i landet som har vært okkupert i snart 40 år.

«Vest-Sahara er det 
eneste landet i verden 
hvor norske myndig-
heter fraråder all 
næringsvirksomhet».
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Oljeleting i okkuperte Vest-Sahara
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  Saharawiske aktivister i okkuperte Vest-
Sahara sier klart i fra hva de mener om oljele-
tingen. Aktivister som har vist samme banner 
i nærvær av politi er blitt grovt mishandlet.

000 av de bor i flyktningleirer i ørkenen i 
Algerie. Der er de avhengige av nødrasjoner 
fra FN for å overleve fra dag til dag og opptil 
93% av barna har en uakseptabel diett.

Langvarig oljesamarbeid
Nå fortjener Aker riktignok skryt for å alle-
rede samme dag som nyheten ble kjent i 
norske medier, uttale at «de ikke ville inngått 

avtalen på nytt hvis de hadde hatt kjennskap 
til hvor riggen skulle brukes» og for at de 
har trukket seg fra serviceavtale på riggen. 
Men har ikke et konsern som Aker, et delvis 
statseid selskap, et særlig ansvar for å 
undersøke at de ikke inngår avtaler som 
direkte kan risikere å undergrave mennes-
kerettighetene og folkeretten?

Aker inngikk i 2012 sin avtale med Atwood 
om å bistå i byggingen av den nå omstridte 
riggen. Ett år senere kom en nyhet som Aker 
skulle ha forutsett: Riggen skulle benyttes av 
Kosmos Energy «utenfor Marokko». Det er 
velkjent at Kosmos bedriver folkerettsstridig 
virksomhet for marokkanske myndigheter i 
Vest-Sahara og at de er avhengige av andres 
teknologi for å gjøre dette. 

I mange år har Kosmos fablet om å 
igangsette boring i de okkuperte områdene. 
Hvem andre enn Atwood skulle Kosmos 
chartret inn for riggoppdraget? 

Kosmos er et lite oljeselskap med få bore-
operasjoner internasjonalt. I begge de afri-
kanske landene hvor Kosmos har boret hit-
til har de benyttet Atwood-rigger: i Maurita-
nia i 2008 og i Ghana i 2010.  Kunnskapen 
om Atwoods samarbeid med Kosmos 
«utenfor Marokko» kom allerede i en kunn-
gjøring i sommeren 2013. Trekvart år etter-
på – og altfor sent for det saharawiske folk 
– uttalte Aker at de ikke skal gjøre videre 
arbeid på riggen.

Tatt i betraktning Atwoods historie med 
Kosmos burde Aker ha undersøkt nærmere 
hvor leveransen deres til Atwood skulle 
brukes. Når leveransen har vist seg å ende 
i Vest-Sahara kan man spørre om Aker har 
fulgt bedriftens egne retningslinjer for akt-
somhetsvurderinger. Man kan også spørre 
om hvorvidt Aker fullførte kontrakten vel 
vitende om hvor «i Marokko» riggen skulle 
benyttes
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I fem dagar til endes var 
kremen av NTL-tillitsvalde 
samla for å drøfta og gjera 
vedtak for dei neste fire åra, 
like utanfor vår eiga leike-
grind UiO, på Ullevål stadion.
AV HÅVARD TANGEN

 Fotballpasningar og 4-4-3-formasjonar på 
nasjonalarenaen for fotball var bytte ut med 
verbale finter og godmodig rivalisering i 
tenesta for fagrørsla.

Kritikk av kvite karar i 50-åra
Landsmøtet 2014 kom til å stå i teiknet åt 
ungdomen og miljøet. NTL står i stor fare 
for å verta ein forgubba organisasjon med 
sers høgt alderssnitt. Anita Busch frå topp-
leiinga synte fram medlemsstatistikk som 
ikkje berre var oppmuntrande lesnad med 
augo retta mot framtida. Ein ny framstøyt 
for å verva og nya opp medlemsmassen er 
absolutt tiltrengd, dersom NTL skal få slag-
kraft og påverknadsevne i åra som kjem. 
Mellom dei som har passert 60 år, er orga-
nisasjonsgraden best, 25,8 %. I sterk kon-
trast er stoda for dei som enno ikkje har fylt 
30 år. I den aldersgruppa er det berre 8,2 % 
fagorganiserte i NTL. Dette uføret måtte det 
gjerast noko handfast med, og landsmøtet 
vedtok difor å skipa eit nytt ungdomslag, 
NTL Ung, for nettopp betre å koma i kontakt 
med dei yngste arbeidstakarane. Valet av 
Eddie Ingebrigtsen til ny forbundssekretær 
var òg vitnemål om at landsmøtet ynskte 
forynging. I ordskiftet kom det opp kritikk 
om at forbundet ei stund hadde vore for 
dominert av kvite karar i 50-åra. Serskilt 
var utsendingen Turid Brendberg frå Sta-
tens innkrevjingssentral på krigsstigen i 
denne saka. Ho kalla landsstyremøta som 
hadde vore den siste tida, ein lang geisp. Ein 
annan utsending, Marc Gayorfar frå folke-
helseinstituttet, peika på at minoritetskul-
turane var dårleg representerte i framleg-

get til nye forbundssekretærar og styrande 
organ i NTL. 

Miljø og afrikanske helsingar
NTL-landsmøtet er ei organisatorisk og poli-
tisk stemne som òg dreg til seg meinings-
berarar av ymse slag. Me presenterer her 
nokre av talene til  gjestene som slapp til på 
talarstolen.

Lars Haltbrekken frå Naturvernforbun-
det takka for støtta som NTL gjev miljøsaka. 
Ikkje alle LO-forbunda bryr seg so mykje 
om klimakrisa som NTL. Klima- og miljømi-
nister Tine Sundtoft er statsråden som får 
lægst terningkast når Solberg-regjeringa 
skal få karakter. Ho orsakar seg med at 
berre 0,1 av alle utsleppa i verda kjem frå 
Noreg. Då vil ho heller setja borekrona midt 
i matfatet vårt ved å byrja boring utanfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja. I staden for 
meir oljeutvinning ville Haltbrekken ha 100 
000 nye klimavenlege arbeidsplassar. 

Helsingar til landsmøtet kom det òg frå 
Afrika. I Swaziland er det forbode å setja 
fram krav om demokrati , og fagforeinings-
folk har vorte arresterte for å krevja refor-
mer 1. mai. Landet slit òg på helsefronten – 
med den høgste prosenten av HIV-smitta i 
verda. Ein annan afrikansk gjest overlever-
te ein fin statuett, som teikn på venskap 
mellom norske og malawiske faglagsfolk. 
Fagrørsla i Malawi får hjelp frå NTL til å byg-
gja seg opp. Dei treng organiseringskunn-
skap.

Ein skattefest for Oslo vest
Partileiarane gjesta òg landsmøtet. Ein av 
dei som har hatt mykje motbør i det siste, 
er Audun Lysbakken, leiaren for Sosialistisk 
Venstreparti. Partiet greidde berre so vidt 
sperregrensa for eit år sidan, og det ligg 
framleis ofte på 3-talet på gallupane. Det var 
ein etter måten pigg og opplagd bergensar 
som fekk ordet på onsdag i landsmøteveka. 
Lysbakken kom inn på statsbudsjettet og 
slo fast at Kristeleg Folkeparti og Venstre 
hadde ein skikkeleg dritjobb framfor seg. 
Han drog ein vits på at Siv Jensen hadde gått 

svanger med eit nytt budsjett ganske lenge, 
og at det til slutt vart eit barn berre ei mor 
kan elska. SV-leiaren kalla budsjettet ein 
invitasjon til skattefest for Oslos vestkant. 
Ingen fagøkonomar kunne gå god for dette 
opplegget. Skattekutta for dei rikaste tek 
verdfulle pengar bort frå viktige statlege 
oppgåver. Regjeringa med FrP i finansfør-
arsætet, eit parti som diverre får støtte frå 
trygda og utslegne, rappar pengar frå dei 
same fatige og sjuke. 

Kvinnene er Noregs rikdom
Det kom tydeleg fram i innlegget til den unge 
hordalandsrepresentanten at SV er eit 
feministisk parti. Ikkje olja, men kvinnene er 
Noregs rikdom, spissformulerte han. Det 
har vore sers viktig å få kvinnene ut i yrkes-
livet – det var jamstelling i praksis. Han 
meinte arbeidslina var rett.

Miljøvern er ein augnestein for SV. Han 
åtvara mot fossilsamfunnet og sette humo-
ristiske namn på sume av statsrådane: Ein 
var asfaltminister (Ketil Solvik-Olsen), ein 
oljefanatikar (Tord Lien), ein klimaskeptikar 
(Siv Jensen) og ein tåkefyrste (Tine Sund-
toft). Å satsa endå meir på oljepumping, 
meinte Lysbakken, var ei oppvising i å prio-
ritera gale. 

Vyrdnad for faglege vurderingar
Når det galdt endringane i arbeidsmiljølova 
som dei blåblåe vil pressa gjennom, var Lys-
bakken klår på at han vil reversera alle 
desse so snart han vert statsråd att. (Det 
kan vel gå nokre år …) Han rosa dei to læra-
rane i Sandefjord som reiste striden mot 
rapporteringsveldet i skulen. Han gav òg 
støtte til helsetenesteaksjonen som Torgeir 
Bruun Wyller er talsmann for. Han tok til 
orde for å avskaffa dei regionale helseføre-
taka. Det er meiningslaust at sjukehuslækja-
rar no brukar store delar av tida si på papir-
arbeid. NAV har òg kome ned på felgen. 
Søknader om dagpengar kan koma til å lig-
gja ein halv månad før søkjaren får svar. 
Lysbakken gjekk like godt til felts mot sjølve 
språkbruken, den nytala som omgjev den 

NTL går for ungdoms- og miljøsa tsing
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Lederen av Fagforbundet, Mette Nord, lanserer undeskriftskampanjen på LO i Oslo.

«Broen til framtiden»
Fullt hus på Folkets Hus for «Broen til framtiden»-konferansen

FOTO: BROEN
TILFR
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TEKST: ALED DILWYN FISHER

Det var fullt hus på Folkets Hus fredag 
13. mars, da fagbevegelsen, miljøorgani-
sasjoner og kirken samlet 500-stykker 
fra hele landet, inkludert mange flere 
som fulgte med på nettstrømmen, på 
årets «Broen til framtiden»-konferanse.

 Alliansen bak konferansen, som NTL 
har vært med i siden begynnelsen og 
som organiserte sin første konferanse i 
2014 (omtalt i Ny Giv 1/2014), samlet over 
10 000 underskrifter for kravet «Brems 
norsk oljeutvinning – 100 000 klimajob-
ber nå!», som ble levert til Høyres miljø-
politiske talsperson, Nikolai Astrup. 
Astrup stilte i debatt mot Arbeiderparti-
ets leder, Jonas Gahr Støre.

Men hovedformålet for samlingen, 
hvor konferansieren var NTLs nestle-
der, Kjersti Barsok, var å vise frem 
mange eksempler av en klimaløsning 
nedenfra i Norge. Deltagerne fikk høre 
om de grønne omstillingene som må til 
i alt fra byggsektoren (ved Fellesfor-
bundet) til landbruket (ved Norsk Bonde 
og Småbrukarlag). Lokale omstillinger 
ble vist frem, som «den nye industrielle 
revolusjonen» i Tyssedal, og Omstilling 
Sagene. Flere perspektiver ble presen-
tert, inkludert økonomiske syn ved 
Bård Harstad, professor ved Økono-

misk institutt, UiO, og Steinar Holden, 
leder av Holden-utvalget og økonomi-
professor ved UiO.

Fokuset var hvordan folk kan mobi-
lisere for en grønn omstilling der de 
bor, der de jobber og i politikken, som 
årets kommunevalg.

Den norske alliansen ble også satt i 
en global sammenheng. Konferansen 
fikk besøk av Hans Henrik Samuelsen 
fra Danske Plan2b, som jobber for en 
grønn omstilling og klimajobber i Dan-
mark; generalsekretæren av den inter-
nasjonale fagforeningen (ITUC), Sharan 
Burrow; og Greenpeaces internasjo-
nale leder, Kumi Naidoo. Naidoo beskrev 
«Broen til framtiden» som en «histo-
risk» allianse som kan føre til store 
samfunnsendringer i Norge, og bli der-
med en inspirasjon til andre land.

 «Broen til framtiden»-alliansen skal 
mobilisere mot kommunevalget, og årets 
store globale klimakonferanse i Paris i 
høsten. Planen er å publisere en ny bok, 
Broen til framtiden: Arbeidet som må til 
for bremse norsk oljeutvinning og løse 
klimakrisen nedenfra, i løpet av året, som 
supplerer to tidligere utgivelser, inkludert 
Norsk olje og klima: En skisse til nedkjø-
ling av UiOs Helge Ryggvik.

 Følg med på broentilframtiden.no!  

moderne offentlege forvaltninga: Produ-
sent, leverandør, brukar. Dette er termar 
henta frå det private næringslivet. Han 
streka under at krefthandsaming aldri kan 
verta det same som rusthandsaming. 
Høgrekreftene har skapt eit stivbeint mon-
ster. No gjeld det for oss på andre sida å 
saman taka liv av dette monsteret. Han 
avslutta med å hylla fagfolk og etterlyste 
meir vyrdnad for faglege vurderingar.

Nei til stoppeklokka
Ellen Dalen var ein av dei handplukka som 
fekk høve til å stilla Lysbakken spørsmål 
etter tala. Ellen tok då opp den problema-
tiske marknadsstyringa i staten. Ho slo ring 
om langsiktig tenkjing og trepartssamarbei-
det. Privatiseringa og butikkprinsippa breier 
om seg. Kva ville SV-toppen gjera med 
dette? I tilsvaret sitt lova Lysbakkenpå nytt  
at han ville gå inn for å reversera endrin-
gane i arbeidsmiljølova som dei blåblåe inn-
fører om han lukkast med å skapa eit nytt 
raudgrønt fleirtal. Han ville heller ha ei til-
litsreform innanfor helsesektoren og viste 
til gode føredøme i København, der heime-
tenesta no var reformert til beste for dei 
eldre og med mindre vekt på stoppeklok-
ketenkjing. Ferdiglaga minuttskjema for-
tente å hamna i bosbytta.

Grønt skifte
Kjersti Barsok frå NTL Sentralforvaltninga 
spurde om satsing på grøne arbeidsplassar. 
Det er viktig at arbeidarane får vera med og 
taka avgjerd om omstillinga av arbeids-
plassane som no må koma. Arbeidet vårt 
må verta klimavenleg. Staten er  byggherre 
og innkjøpar og må leggja grøne omsyn til 
grunn for handlingane sine. – Lysbakken 
helsa den grøne omstillinga velkomen, og 
drog fram hyggjelege døme på det grøne 
skiftet som alt er i gang. Det er mellom anna 
sett inn elektrisk bilferje på Sognefjorden. 
Han såg i det heile føre seg at næringslivet 
og klimaet meir og meir skulle gå hand i 
hand. Ikkje all norsk olje kan brennast opp. 
For Noreg gjeld det no å setja på bremsane.

NTL går for ungdoms- og miljøsa tsing



http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/8      NY GIV   nr.  1/2015

UiO sier takk og farvel til 
Norsk Ordbok 2014

 

Det har stormet rundt 
Norsk Ordbok den siste 
tiden. Etter at det i fjor som-
mer ble sendt ut først var-
sel om oppsigelse, ble 23 
ansatte sagt opp 1. juli.

Fra og med utgangen av året stod dermed 
mange av de som hadde jobbet med Norsk 
Ordbok, noen i en årrekke, uten jobb.

 Arbeidet med Norsk Ordbok ble påbe-
gynt allerede i 1930, og Stortinget overførte 
det nasjonale ansvaret til UiO i 1972. Selve 

prosjektet Norsk Ordbok 2014 var en inten-
sivering av dette arbeidet, som startet i 
2002 med mål om sluttføring i 2014. Over 
30 personer har jobbet med dette. Men nå 
er det altså slutt, etter planen skal prosjek-
tet avsluttes i mars med ferdigstillelsen av 
det siste av 12 bind.

Det er to viktige momenter i denne saken 
som må sees i sammenheng. Det ene er 
oppsigelsen, det andre er hva som skal skje 
med arbeidsoppgavene knyttet til prosjektet 
og selve språksamlingen. 

NTL forbereder søksmål for på vegne av 
flere av sine medlemmer. Striden står om 
oppsigelsene er saklige i lovens forstand. 
Det er flere aspekter i dette, men det dreier 

seg særlig om arbeidsoppgavene som falt 
bort ved utgangen av 2014, og om prosjek-
tet kan kalles eksternt finansiert.

Ledelsen ved UiO argumenterer med at de 
som er oppsagt ikke har vært ansatt ved 
UiO. De er å regne som konsulenter, mener 
UiO, fordi prosjektet er eksternfinansiert. 
UiO bare bidrar med lokaler, og det er kul-
turdepartementet som har avlønnet de som 
er tilknyttet prosjektet.

Heidi Hoksnes Sørli, forbundssekretær i 
NTL og tidligere nestleder i NTL UiO påpekte 
før varsel om oppsigelse kom, at det er flere 
grunner til å konkludere med at Norsk Ord-
bok ikke er et eksternfinansiert prosjekt, 
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men må anses å være hjemmehørende ved 
UiO. 

Sett fra et historisk synspunkt er det 
viktig å huske at Norsk Ordbok i sin tidligere 
form ble finansiert av Kunnskapsdeparte-
mentet, som er UiOs eget fagdepartement. 
Norsk Ordbok ble også flyttet over til Insti-
tutt for leksikografi (ILN) i 1972, samtidig 
med opprettelsen av instituttet. Flere av de 
ansatte som har bidratt med viktig kompe-
tanse underveis i prosjektet er også blitt 
rekruttert fra ILN. Kulturvernavdelingen ved 
Kulturdepartementet, som tidligere også 
var en del av UiOs eget fagdepartement, er 
også den etaten som har avlønnet de til-
satte. Det har også vært uenighet om hvor 
stor del av kostnadene ved prosjektet som i 
realiteten har vært finansiert av UiO.

UiO har også lenge vært klar over at 
sluttføringen av Norsk Ordbok ville bety at 
mange ble stående uten arbeid. Allikvel ble 
det ikke gjort noen forberedelser i forkant 
for å ivareta de ansatte. Det ble for eksem-
pel ikke satt av midler til ventelønn og UiO 
har heller ikke innrømmet ventelønn. Den 
eneste innrømmelsen fra UiO så langt er at 
de tilsatte ved prosjektet som har vært fast 
ansatt i mer enn 2 år, eller deltidsansatt i 4 
år, har fortrinnsrett til stillinger. Denne for-
trinnsretten gjelder bare ett år.

Oppsigelsene ble behandlet i Universi-
tetsstyret 2. desember i fjor. Man hadde da 
forhåpninger om at det ville være mulig å 
finne en løsning som bedre ville ivareta de 
ansattes interesse. Slik gikk det dessverre 
ikke, da Universitetsstyret valgte å opprett-
holde oppsigelsene. 

Det andre viktige momentet når det gjelder 
oppsigelsene og nedleggelsen av prosjektet 
er at UiO gjennom å bryte opp fagmiljøet 
mister viktig spisskompetanse. Et verdifullt 
fagmiljø blir spredt for alle vinder. Man kan 
spørre seg om ikke UiO ønsker å beholde 
denne kompetansen. Det er et enormt 
arbeid som er nedlagt i dette prosjektet, og 
mye kunnskap de involverte forvalter. Dette 
er kunnskap som kan gå tapt. Er dette et 
ønskelig scenario sett i lys av UiOs kjerne-
oppgaver?

Selve samlingen som er et resultat av 
dette arbeidet, er også blitt vurdert av Kul-

turrådets fagutvalg i forhold til dens verdi 
for forskningen. De har konkludert med at 
den helt klart er av verdi for fremtidig fors-
kning. Det er derfor ønskelig at denne blir 
værende ved UiO. Men UiO står fast på at det 
ikke finnes ressurser til å drift. I fjor som-
mer besluttet ILN at de ikke ønsket å behol-
de språksamlingen. Penger som bevilges av 
Kulturdepartementet opphører også når 
Norsk Ordbok er slutt. Men økonomien til-
knyttet ordbøkene og samlingenes forvalt-
ning ligger fortsatt i UiO sin basisbevilgning.

Kulturdepartementet bevilget penger til pro-
sjektet med den hensikt det skulle ferdigstil-
les ved UiO, og mener at UiO ikke uten videre 
kan fraskrive seg videre ansvar. Nå blir 
antagelig løsningen at språksamlingen og en 
eventuell ferdigstillelse av Norsk Ordbok blir 
overlatt til en annen institusjon, i samråd 
med Kulturdepartementet. UiO har vært i 
drøftinger med interesserte parter, men det 
blir sannsynligvis ingen avklaring før tidligst 
til sommeren.

Selv om prosjektet en gang blir ferdigs-
tilt er språket i stadig endring. Verket vil 
måtte oppdateres for å holde tritt med end-
ringene. Deler av verket er ikke oppdatert 
noen tiår, og er i ferd med å bli utdatert. 

Norsk Ordbok er heller ikke digitalisert 
ennå, og dette er også en stor oppgave som 
må gjøres. Det er derfor viktig å finne en 
aktør med den nødvendige kunnskap, og 
ressurser til å ivareta denne samlingen på 
en god måte.

Ny Giv har snakket med Åse Wetås, pro-
sjektleder for Norsk Ordbok, som også er 
en av de som snart står uten jobb. Man vil 
ikke kunne ferdigstille bind 12 med de res-
sursene man har fremover de nærmeste 
ukene, sier Wetås.

Hvis man skulle ønske å gjenoppta dette 
arbeidet slik at man får levert siste bind til 
trykking, vil det bli kostbart å finne forskere 
med nødvendig kunnskap. Det er også helt 
unødvendig når man allerede har kompe-
tansen ved UiO. 

Skal det være slik at internasjonal sat-
sing går på bekostning av det norske målet? 
UiO har visjoner om å bli et internasjonalt 
toppuniversitet. Det er helt klart viktig at 
man kan hevde seg internasjonalt. Samtidig 
må man ikke glemme viktigheten av å iva-
reta det særegne, og ta vare på den fors-
kningen som allerede er gjort i forbindelse 
med Norsk Ordbok. Ordboka er et uten side-
stykke. Det er et unikt forskermiljø som har 
oppstått som resultat av dette arbeidet. Et 
forskermiljø som nå er i ferd med å for-
svinne.

Yngve Hågensen lanserte i sin tid ordet «soli-
daritetsalternativ», ett av mange ord som fag-
bevegelsen har bidratt med til det norske språ-
ket. Ordet har fått sin plass i Norsk Ordbok

Åse Wetås. Prosjektleder - Norsk Ordbok 2014

FOTO: R
AM

 GUPTA
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Stå på for  
låglønte, NTL!

INTERVJUET

AV HÅVARD TANGEN
havard.tangen@iln.uio.no

Geir er ein frittalande røyr-
leggjar som for tida arbeider 
i driftsområde sentrum. Sty-
remedlem i NTL ved UiO har 
han vore i ei årrekkje. Arbei-
darklassebakgrunn og opp-
vekst på Furuset har gjort 
honom til ein uredd talsmann 
for dei veike og undertrykte i samfunnet.

Fagleg kamp føre miljø
Du landsmøtedebuterer som fast utsending 
i år. Kva ynskjer du å oppnå?

– Det er viktig for meg at NTL fylgjer opp 
vedtaka som LO-kongressen gjorde om 
miljø. NTL-toppane er i dag litt for snevert 
opptekne av miljøsaker, utan å sjå dei i 
samanheng med å skapa arbeidsplassar 
for folk. Etter mitt syn er Distrikts-Noreg og 
dei faglege rettane viktigare enn miljøom-
syn dikterte frå kontor i Oslo. Tidlegare tok 
NTL striden mot utflytting av statlege 
arbeidsplassar til distrikta. I verste fall vil 
NTL no med nokre forhasta miljøvedtak 
grava grunnen under industri og lokalsam-
funn i Utkant-Noreg. Sjå til dømes på ned-
leggjinga av det norske forsvaret: Samfunn 
vert råka av fråflytting og høg arbeidsløyse 
omkring. 

Oslo-karen har tydeleg utvida synsvidda 
si til område utanfor Oslo-gryta.

Ja til kronetillegg
– Ei hjartesak for meg er stoda til dei låglønte. 
Det er betre å gå inn for kronetillegg enn pro-
senttillegg. Med prosentar kan direktørane få 
kr 20 000 i tillegg medan reinhaldarane må 
nøya seg med kr 5 000. Det er urettferdig! 
Lokalt har me greidd å få til ei positiv utvik-
ling, men sentralt er det nedslåande å sjå kor 
lite som er oppnått. Det er ikkje rett å samar-
beida so tett med Unio som ein har gjort. Dei 
sel ut krava til dei låglønte på dette viset. Når 
eg talar om låglønte, tenkjer eg ikkje berre på 
reinhaldarar og driftspersonell, men òg på 
vitskaplege assistentar, post.doc-ar og lågare 
sakshandsamar-kodar. Elles er eg jamt over 
imot lokale lønstingingar – det beste er kol-
lektive sentrale forhandlingar. Trynetillegg 
lokalt er ein uting.

Mathiessen har omsut for folka som job-
bar på golvet: - Det er på tide at vanleg 
driftspersonell får representantar i lands-
styret og forbundsstyret i NTL. Dei låglønte 
treng òg røyster
 
Mot lausarbeidarsamfunnet
Den rådande samfunnsutviklinga med blå-
blått styre av Noreg er Geir kritisk til. – 
Arbeidsmiljølova vår er truga. Vetoretten for 
faglaga ved endringar kan falla. Det er fårleg 

å løysa opp vernelover, det fører til at sty-
ringsretten til arbeidsgjevaren aukar. Høgre 
og Framstegspartiet leier oss inn i lausarbei-
darsamfunnet med færre fagorganiserte og 
fleire på mellombels-kontraktar. 

Er krisa i ferd med å innhenta Noreg?  
– Krisa er her alt. Dei manuelle arbeids-
plassane vert færre, industrien vert ned-
lagd. På norsk sokkel er det mindre aktivitet 
enn før. Alle les om dette i media no. Noreg 
treng olje- og gassinnkomene sårt. Fisk og 

NTL må slåst for dei låglønte, seier Geir Mathiessen, ein av 
dei ti utsendingane som NTL Universitetet i Oslo hadde på 
landsmøtet i november.

Håvard 
Tangen
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nisjeindustri er ikkje tilstrekkeleg til å bera 
oppe velferdsstaten me har bygt opp.

Jan Tore Sanner ynskjer å reformera Kom-
mune-Noreg. Er du med på «sanneringa»? 

– Nei, eg er sterkt kritisk til denne fram-
støyten. Me treng lokalt sjølvstyre i små 
kommunar. 

Hardare lut trengst!
Arbeider NTL godt nok mot privatisering 
etter di meining? 

– Vel, John Leirvaag skulle ha kjempa harda-
re mot utskiljinga av reinhaldet i forsvaret. 
Det kosta 350 folk jobben. Ein lyt bruka 
hardare lut i framtida.

New Public Management er løysingsordet 
for arbeidslivet i dag, hevdar sume. 

– Slett ikkje. Den tenkjinga høyrer 
heime på søppelhaugen. Parolane bør 
vera tillit, medråderett og andsvar for 
kvar einskild medarbeidar, målstyringa er 
hol i hovude.

Den viktigaste saka på kvart landsmøte 
er valet. Vert valet spanande i år? 
– Ja, for vår eiga Ellen Dalen var ein dugande 
kandidat til nestleiarombodet. Ho har lang 
røynsle med forhandlingar, gode leiarei-
genskapar og veit korleis det er å arbeida 
med omstilling. Diverre tapte ho mot Kjersti 
Barsok frå NTL Sentralforvaltninga. 164 
røyster gjekk til Kjersti, medan Ellen fekk 111.

FOTO: H
ÅVARD TANGEN

Frimodig faglagsmann eller laus kanon på 
dekk? Geir M. stortreivst på landsmøtet.



Rundt omkring på enhetene 
på UiO sitter de tillitsvalgte, 
som representerer og er 
der for medlemmene våre. 
Ny Giv har snakket med 
Line Grenheim som har 
vært tillitsvalgt i snart et år 
og stortrives med det. Men 
når arbeidsdagen på UiO er 
over, er det bandet «Lady 
Moscow» som gjelder.

Line jobber ved Økonomisk institutt og har 
vært tillitsvalgt ved instituttet og også vara-
tillitsvalgt ved SV-fakultetet siden våren 

2014. Til daglig jobber hun som studiekoor-
dinator, og med blant annet internasjonali-
sering. Det passer Line godt da hun har en 
master i Peace and Conflicts Studies og 
også snakker russisk.

Line har markert seg som aktiv og 
engasjert både i arbeidsmiljøet og i NTL, og 
forteller at hun er glad for at hun påtok seg 
rollen som tillitsvalgt. Da hun stilte til valg var 
det med et ønske om større engasjement på 
arbeidsplassen, og en mulighet til å lære mer.

 Hun gikk inn i rollen som vara for SV-
fakultetet sammen med kollega Kristina 
Enge, med klare tanker om at de skulle 
jobbe tett sammen og utfylle hverandre. 
Dette har fungert veldig bra, forteller hun. 
Hun innrømmer at hun nok ikke helt ante 
hva hun gikk til for snart et år siden, men 
føler at hun har lært veldig mye, og at 
hennes rolle har sparket i gang et politisk 

engasjement hun ikke visste var der. 
Noe av det hun trekker frem som spesielt 
positivt ved å være medlem i NTL er mulig-
heten til å få påfyll av kunnskap på kurs og 
seminarer på Sørmarka. Det har hun hatt 
enormt utbytte av. Dette er et ypperlig tilbud 
til tillitsvalgte og også andre medlemmer 
som man ikke vil angre på å benytte seg av. 
Men Line ønsker at flere kan dra sammen 
på kurs og bli bedre kjent med hverandre. 
Dette ville også bidra til å bygge opp et mer 
aktivt miljø på enhetene, samtidig som man 
kunne ta med seg nye impulser og konkrete 
ideer tilbake på jobb.  

Det som er viktig for henne som tillitsvalgt, 
forklarer hun videre, er den personlige kon-
takten hun har med medlemmene, å vite 
hva som skjer rundt omkring og ha kjenn-
skap til hvilke utfordringer den enkelte 
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møter. Hun fremhever spesielt det å ha en 
åpen dør og være tilgjengelig og tilstede for 
de hun representerer, sammen med viktig-
heten av å ta de problemstillingene hun 
måtte støte på seriøst. 

Rollen som tillitsvalgt karakteriserer hun 
som spennende, men samtidig krevende. 
Ideelt sett kunne hun ønsket å gi mer til den 
enn det det er rom for i en hektisk arbeidsh-
verdag. Hun skulle gjerne gjort mye mer, og 
har en drøm om å sparke i gange et aktivt 
NTL-miljø på fakultetet.  

Med alt dette engasjementet i jobbsammen-
heng skulle man ikke tro det var overskudd 
til mye mer, men det stemmer ikke. Det 
mange kanskje ikke vet om Line er at hun 
også er engasjert og aktiv utenom jobb og 
NTL. Line er nemlig fiolinist i Lady Moscow, 
og har vært med siden bandet ble dannet 
tidlig i 2007. Jeg ble faktisk «headhunted» av 
en som hadde hørt meg spille på audition og 
ønsket å ha meg med i det nye bandet han 
var i ferd med å starte, forteller Line.

Musikken de spiller omtaler hun som 
«folk’n roll» og karakteriserer den som en 
blanding av god gammeldags Americana 
med elementer fra country, pop, rock og 
jazz. Selv om det er stort stilmessig sprik i 
musikken de spiller, har den helt klart en 
kjerne som er unik og helt deres egen. 

Bandet består av seks personer med 
veldig forskjellig musikkbakgrunn og pref-
eranser. Opprinnelig har Line en klassisk 
bakgrunn, med nært kjennskap til Bach og 
Mozart. Hun har spilt fiolin siden hun var 
seks år gammel i diverse orkestre. Hun har 
også spilt i Universitetets symfoniorkester. 
De andre medlemmene har bakgrunn fra 
forskjellige musikksjangre, blant annet fra 
pønk og irsk folkemusikk. Lady Moscow 
består av vokal, fiolin, banjo, trommer, gitar, 
kontrabass og harmonium! Og ryktene sier 
at det snart er åpning for ny trommeslager.

 Lady Moscow som et prosjekt som i stor 
grad handler om musikkglede og musikalsk 
overskudd, hvor det å kunne komme 
sammen og skap noe nytt er viktig, og Line 
sammenligner det med et ekteskap med 
fem forskjellige individer, på godt og vondt. 
Om seg selv sier hun at hun nok må inn-
rømme at det bor en liten perfeksjonist i 

henne, som krever sitt både av henne og de 
hun spiller med.

 Hvorfor akkurat Lady Moscow? Kanskje 
en kombinasjon av tilfeldigheter, eller kan-
skje skjebnen? På første øving med det nye 
bandet kom hun over et noteark med tek-
sten «Lady Moscow Productions», og med 
hennes bakgrunn i russisk, sammen med 
det faktum at musikken de spiller også har 
innslag av folkemusikk fra Øst-Europa og 
Balkan, ja, da var det ikke stor tvil om hva 
det skulle hete. 

På spørsmål om hva som er de største 
utfordringene med å spille i band svarer 
Line at det selvfølgelig er tidsmessig utfor-
drende i hektiske perioder. Hun innrømmer 
at det til tider tar det meste av fritiden, og at 
hele helgen som regel går med når de er ute 
på turné. I tillegg øver de fast en gang i uken. 
Administrasjonsoppgaver som å få på plass 
spillejobber og å promotere gruppen krever 
også sitt.

Men selv om det å spille i band krever sitt 
av tid og energi, gir det mer tilbake enn det 
tar. Det gir rom for selvrealisering, og byr 
på en mulighet til å være kreativ som ikke 
alltid er tilstede i arbeidshverdagen.  Gjen-
nom å spille i Lady Moscow har Line funnet 
nye sider ved seg selv, og også blitt vant til 
å stå foran andre og være i fokus, noe som 
også kommer godt med i andre sammen-
henger, som for eksempel som tillitsvalgt 
for NTL.

For tiden er bandet i gang med å lage nye 
låter, og planlegger å jobbe mer opp mot 
musikkbransjen. I mars drar de til Tallin for 
å spille på musikkbransjetreff. De holder 
også flere konserter i Tyskland i løpet av 
året, i tillegg til en rekke konserter i Norge. 
Drømmen om å gjøre internasjonalt gjen-
nombrudd er til stede, og er en motiverende 
faktor for å bruke så mye tid på dette, i til-
legg til full jobb.

Ny Giv lurte på om hun ser en sammen-
heng mellom sitt verv i NTL og det hun gjør 
i Lady Moscow. Line trekker frem paralleller 
mellom begge rollene, fordi begge springer 
ut av et sterkt engasjement og ønske om å 
delta, og viktigheten av det å kunne være 
med på det som skjer. Begge aktiviteter er 
også krevende, på hver sin måte, men gir 
også tilbake i form av energi og overskudd, 
samtidig som det oppleves som menings-
fylt. 

Line synes NTL UiO tar veldig godt vare på 
sine medlemmer. Hun opplever at det er 
stort engasjement blant de som jobber med 
dette, og at det er en redelig organisasjon 
med hjerte på rett sted. Men til tider savner 
hun bedre kommunikasjon ut mot medlem-
mene. NTL har mye bra og viktig og komme 
med, men som kanskje ikke alt alltid når 
frem til medlemmene. 

Line ønsker seg bedre rutiner for kom-
munikasjon utad i NTL. Videre har hun en 
visjon om at man kan skape et mer aktivt 
lokalmiljø hvor medlemmene også selv tar 
større del i arbeidet som blir gjort for dem. 
Hun vil at alle NTLs medlemmer skal være 
informert og kjenne til det som skjer på 
arbeidsplassen. Det er spesielt viktig å være 
klar over at kampen som ligger bak dagens 
arbeids- og lønnsforhold ikke bare befinner 
seg i fortiden, men fremdeles pågår, noe 
den politiske streiken 28. februar klart viser. 

Får hun muligheten vil Line vil gjerne være 
tillitsvalgt en periode til, så lenge hun har 
medlemmenes tillitt. Hun trives veldig godt 
som tillitsvalgt, og ønsker å lære mer og få 
anledning til å bidra mer fremover. Hun 
avslutter med å oppfordre alle medlemmer 
til å engasjere seg, og å bruke NTL og 
arbeidskollegaene sine til å skape et aktivt 
og levende miljø på Universitetet.
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Line Grenheim
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AV ARVE THORSEN

a.t.thorsen@imv.uio.no

Vi har igjen vært gjennom 
den tida på året hvor man ved 
UiO vurderer hvem av oss 
ansatte som fortjener høyere 
lønn. Det er i grunnen trasig 
tid for rettferdigheten. Lokale 
lønnsforhandlinger ved UiO er 
nemlig slik de i utgangspunk-
tet er lagt opp fra arbeidsgiversiden ved UiO 
grunnleggende urettferdige.

Joa, på papiret er det kanskje tilforlatelig 
nok: UiO får en pott til fordeling, noen ganger 
liten, andre ganger ganske stor. Arbeidsgiver 
signaliserer så overfor sine ansatte og deres 
organisasjoner at denne potten skal fordeles 
ut fra hvem som fortjener litt ekstra, med 
utgangspunkt i den enkeltes kompetanse, 
arbeidsoppgaver og resultater. 

Og det er der problemene melder seg. Vi 
i NTL er opptatt av fordeling og rettferdighet 
i et samfunnsperspektiv, fordi UiO faktisk er 
en del av det norske samfunnet. Samtidig 
ønsker vi å gjøre en jobb for alle medlemmene 
våre, i alle ansattgrupper. I møte med 
arbeidsgiversiden er det litt av en kamp å 
balansere alt dette. Arbeidsgiver prioriterer 
nemlig ansatte som har skapt eller bidratt til 
«resultatoppnåelse», som det heter på New 
Public Managementsk. Jaha. Men hvilke resul-
tater? Menes de som departementets ulike 
tellemodeller fanger opp? Ja, kan det kanskje 
sies. Men det er bare halvveis riktig. For det 
er det som er lettest å telle som fanges opp, 
ikke alt annet. I praksis betyr det at UiO som 
arbeidsgiver teller antall vitenskapelige publi-
kasjoner på nivå I og II, innenfor rammen av 
den norske publiseringsmodellen, som det 
heter, før de gir lønnsopprykk til vitenskape-
lig ansatte. Et paradoks her er dette: det er 
simpelthen ikke alle fag som tilgodeses like 
godt i den nasjonale modellen. Den er der for 
å gi et grunnlag for fordeling av midler mel-
lom institusjoner, ikke enkeltforskere, og sys-
temets designere har selv uttrykkelig advart 
mot å forfølge poengene på individnivå. 

Paradoks nummer to: publiseringspenge-
ne til UiO er virkelig peanuts sammenliknet 
med midlene UiO får for studiepoeng. 
Merkelig nok legges likevel innsats på stu-
diefeltet, gjennom revisjoner, faglig forny-
else og undervisning, knapt til grunn i det 
hele tatt: det er altså i nesten alle tilfeller den 
ene 45% delen av de faglige stillingene som 
teller, ikke den andre. Og de som gjør en 

kjempeinnsats, ja får UiOs studieopplegg til 
å henge sammen i hverdagen, kanskje på 
bekostning av egen forskningspublisering 
(!), får lite eller ingen uttelling for det. Å 
snakke om resultatoppnåelse en slik sam-
menheng blir nokså rart. 

Så er det dette med innhenting av 
ekstern finansiering, fra blant andre fors-
kningsrådet og EU. Det er selvfølgelig gjevt 
med ansatte som lager gode søknader som 
gir penger i kassa. Nå er det ikke tilfeldig om 
en søknad blir god eller ei, det vet alle som 
har prøvd. Og det er prisverdig og viktig at 
ansatte jobber med å få den slags til. Likevel: 
er ikke en lønnspolitikk som premierer dette 
direkte, slik UiOs gjør, en politikk som pre-
mierer rene tilfeldigheter på flere plan? Det 
på det rene at særlig det nasjonale finansie-
ringssystemet for forskning ikke tilgodeser 
alle fag i like stor grad: det er langt vanske-
ligere for særlig humanister å få midler til 
forskning, fordi så få programmer initiert 
av Norges forskningsråd er humanistisk 
innrettede. Når så noen oppretter et pro-
gram som er åpent for nye fagfelt, så skal 
vi glede oss over at det gir nye penger i 
kassa for prosjektledere som på den måten 
får realisert sine planlagte prosjekter. Men 
skal de i tillegg ha høyere lønn på dette 
grunnlaget? Det mener UiOs ledelse. NTL 
mener det er å gi noen ansatte fordeler på 
grunnlag av svingninger i forskningspolitik-
ken og dens prioriteringer som de strengt 
tatt verken selv har initiert eller kan ta 
ansvaret for. 

nnen for administrative og tekniske stil-
linger reiser logikken rundt resultatoppnå-

I trynetilleggenes og 
tilfeldighetenes tid
Mellomoppgjøret står for 
døra. Vil det bli satt av en 
lokal pott denne gangen? 
Sannsynligvis ikke. Men om 
ikke lenge er vi i gang igjen - 
og UiO skal vurdere hvem 
av oss ansatte som fortje-
ner høyere lønn. Det er i 
grunn en trasig tid for rett-
ferdigheten.

- tanker om lokale lønnsforhandlinger

Arve T. 
Thorsen



http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/   NY GIV   nr.  1/2015      15

FO
TO

: T
OR

E 
NE

TL
AN

D/
SV

Er bruk av midlertidige stillinger en midlertidig skjønnhetsflekk eller vil det midlertidige bli ei kronisk plage?

else noen problemstillinger. Skal man belønne 
ansatte fordi de jobber tett sammen med 
forskere som får uttelling av EU eller NFR? 
De bidrar jo med støttefunksjoner. Samtidig 
er det ikke sikkert at deres arbeidsoppgaver 
er mer krevende enn de som jobber i miljøer 
uten ekstern finansiering. Noen av dem eller 
oss fortjener kanskje en påskjønnelse, men 
det er jo slett ikke gitt at det er slik. 

Når det gjelder administrativ gruppe er det 
en annen ting som slår inn med full kraft nå 
etter den såkalte IHR (internt handlingsrom)- 
prosessen. Resultatet av den er at den admi-
nistrative staben er blitt klarere delt mellom 
dem som står for driften av UiO på ulike nivåer 
og de andre som snakker tenker og skriver 
sammen med ledelsen om strategi

Den indre New Public Management-logik-
ken i dette systemet biter seg selv i halen. UiO 
holder seg med noen indikatorer for resulta-
toppnåelse, som det kan vises til når mindre 
eller større lønnsopprykk skal forsvares. Men 
rettferdig kan denne linjen slett ikke bli av seg 

selv, fordi denne måten å tenke på skaper 
store ulikheter på et helt tilfeldig grunnlag, i alle 
ansattgrupper. Det bidrar til økende 
lønnsforskjeller og mindre rettferdighet.

Løsningen er etter vår mening enkel, 
nemlig å erkjenne at lønn først og fremst er 
fordeling, ikke belønning . For å gjøre det må 
man legge til grunn at alle ansatte ved UiO 
faktisk ønsker å gjøre en god jobb, uavhen-
gig av såkalte insentiver og mer eller mindre 
tilfeldige lønnsmessige klapp på skuldra. Det 
vi ønsker er at UiO som arbeidsgiver begyn-
ner å tenke alle ansatte bidrar til UiO som 
institusjon ut fra de muligheter og begren-
singer de har. Med det utgangspunktet kan 
vi sette oss ned og se på hvordan de pen-
gene vi har i potten, denne gangen ganske 
mye, kan fordeles mest mulig rettferdig. 
Lokale lønnsforhandlinger og den individua-
liseringen av lønnspolitikken som de repre-
senterer er, slik de i dag foregår, på mange 
måter et blindspor for oss alle. Men de er nå 
engang her og da må vi gjøre så godt vi kan, 

for alle medlemmer. Vår linje slik den har 
vært i forhandlingene denne gang kan opp-
summeres i disse punktene:

• Lik lønn for likt arbeid - lønnstillegg skal 
gjenspeile arbeidsoppgaver, ikke arbeids-
givers inntrykk av resultater, motivasjon 
eller annet

• Mest mulig jevn fordeling av lønnsoppryk-
kene, maksgrense for lønnsopprykk bør 
være 100 000 (tilsvarer 13 % opprykk på 
ltr 80)

• Opprykkene til kvinner skal ikke ligge 
under deres andel av lønnsmassen

På denne måten forsøker vi å gjøre vårt, for 
å kjempe for rettferd i trynetilleggenes og 
tilfeldighetenes tid. Og det har vi tenkt å fort-
sette med. Fordi en rettferdig lønnsfastset-
telse er viktig, både for den enkelte ansatte 
og for UiO som samfunnsuniversitet. Et nos 
petimus astra eller ei. 



ORGANISASJONSNYTT

Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

NTLs forsknings- og utdanningsutvalg
NTL setter ned utvalg for å utvikle ny fors-
knings- og utdanningspolitikk med oppstart 
etter påske. NTL UiO vil bidra i utvalget og vil 
be medlemmer bidra i politikkutformingen.
  
SAB-rapporten og arbeidsgrupper
UiOs styre nedsetter arbeidsgruppe for å 
følge opp rapporten. Organisasjonene vil ha 
representanter i gruppen som skal se på  
«Faglige betingede konsekvenser for orga-
nisasjons- og styringsstruktur». I dette lig-
ger både diskusjonen om valgt/faglig ledel-
se, men også organisering av tverrfaglige 
miljøer. Eventuelle vedtak om større endrin-
ger i styrings- og beslutningsstrukturen 
forutsettes først fattet høsten 2016.
 
Tjenestemannsloven
LO-stat deltar i arbeidsgruppe for å revi-
dere Tjenestemannsloven. Loven hjemler 
bl.a. bruken av midlertidighet og innstillings- 
og tilsettingsråd og er viktig for statens 
ansatte. Det er allerede en høring om for-
skrift for å fjerne de vitenskapelige ansattes 
på eksterne midler sin fortrinnsrett selv om 
de er faste ansatte.
 
Styre- og tillitsvalgtsseminar i mai
NTL UiO planlegger et seminar for styret og 
tillitsvalgte. Seminaret vil gå over to dager, 
og det vil jobbes med konkretisering av års-
møtets vedtak, samt noen overordnede 
forskningspolitiske diskusjoner.
 
Benchmarking
Eiendomsavdelingen går inn i «bencmar-
kingsprosjekt» med andre universiteter i 
Norge, Sverige og Danmark. NTL UiO frykter 
et «race-to-the-bottom» hvor konsekven-
sene ikke blir kvalitetsheving, men kutt i res-

sursbruk. Metoden kan brukes som effekti-
viseringsvirkemiddel i forkant av overgang til 
mer markedsorienterte løsninger. Dette 
forholdet er en av grunnene til skepsis i fag-
bevegelsen til denne type rapportering.

Årsmøte I NTL Uio
Det ble avholdt årsmøte i NTL 18. mars. Ingrid 
Wergeland fra Manifest analyse innledet 
med temaet «Fellesskap fungerer». Fjordå-
rets årsberetning og regnskap ble tatt til ori-
entering av årsmøtet uten bemerkninger. 
Gudmund Dalsbø fra (MN) oppfordret foren-
inga til å utgi mer vervemateriell på engelsk. 
Foreningskontoret tar oppfordringen, og vil 
jobbe mer med dette i året som kommer. Det 
ble livlig debatt over et forslag fra Kirsti Aar-
seth (JF) til økonomisk støtte av gruppen 
AKULBI (Akademisk og kulturell boikott av 
Israel). Styret i NTL UiO hadde på forhånd 
innstilt på å ikke gi gruppen støtte. Støtte på 
kr. 2000,- ble vedtatt med knappest mulige 
flertall, 21 for og 20 mot. En person var 
avholden.

Silje Molander redegjorde for valgkomiteens 
innstilling til årsmøtet. Ellen Dalen og Natalia 
Zubillaga ble gjenvalgt som hhv leder og nest-
leder. Marianne Engelstad fra Medisinsk 
fakultet ble valgt inn som nytt styremedlem 
etter at Christian Boe Astrup gikk ut av sty-
ret. På årsmøtet ble Ulrik Sverdrup foreslått 
av Raul Da Cuhna som 7. vara til styret. Ulrik 
ble valgt inn. Arne Thorsen ble foreslått til Ny 
giv redaksjonen av Geir Mathiessen, og ble 
valgt inn. NTL UiOs nye styre er altså: Ellen 
Dalen (leder), Natalia Zubillaga (nestleder), 
Tom Thorsen (sekretær), Gry Bruland Lar-
sen (kasserer). Styremedlemmer: Geir Mat-
hiessen, Knut Kjeldstadli, Aled Dilwyn Fisher, 
Mari Helèn Varøy og Marianne Engelstad.

VI INFORMERER...
Husk å gi beskjed til kontoret dersom 
du endrer adresse internt, blir pensjo-
nist eller slutter i jobben.

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, Natalia, Peter og Marianne.

Styremedlemmer: 
Ellen Dalen, leder 
Tlf: 228 55770 • ellen.dalen@admin.uio.no

Natalia Zubillaga, nestleder 
Tlf: 228 5594 • natalia.zubillaga@sai.uio.no

Geir Mathiessen, kasserer 
geir.mathiessen@admin.uio.no

Tom Thorsen, sekretær 
tom.thorsen@kjemi.uio.no

Christian Boe Astrup 
c.b.astrup@nchr.uio.no

Gry Bruland Larsen 
g.b.larsen@medisin.uio.no

Knut Kjeldstadli 
knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Aled Dilwyn Fischer 
a.d.fisher@nchr.uio.no

Mari Helén Varøy 
marihva@ifi.uio.no

Andre tillitsvalde: 
Gry Stubberud, studieleder 
Tlf: 22859236 • gry.stubberud@medisin.uio.no

Peter A. Kristoffersen, redaktør 
Tlf: 22857252 • peterak@admin.uio.no

Foreningens hjemmeside:  
http://foreninger.uio.no/ntl/


