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Bedre arbeidsmiljø med svekkede rettigheter?

Tjenestemannslovsutvalget foreslår å fjerne tjenestemannsbegrepet, svekke tilsettingsprosessene og oppsigelsesvernet. Ventelønnen er allerede fjernet, og legger til rette for
en høyere nedbyggingstakt enn vi hittil har sett.
Arbeidstidsutvalget foreslår at flere skal unntas arbeidstidsbestemmelser ved å defineres som delvis uavhengige stillinger, og normalarbeidsdagen utfordres ved å åpne for
arbeid mellom klokken 21 og 23. Kontrollen over arbeidstiden blir endret i de ansattes
disfavør, og arbeidsgivers styringsrett styrkes.

Kommunal- og moderniseringsministeren vil endre dagens kollektive tariffsystem og
legge mesteparten av lønnsdannelsen ut i virksomhetene. Dette vil føre til en svekkelse
av lønnsnivået i staten og føre til større forskjeller mellom de statsansatte. Fagforeningenes innvirkning på lønnsutviklingen svekkes.

I redaksjonen:
Rhiana Bergh-Seeley
Hedda Solberg Rui
Per Jørgen Ystehede
Arve Thorsen
Peter A. Kristoffersen

NTL vil kjempe i mot alle svekkelser, men med dagens regjeringsflertall, kan vi tape mange
av kampene. Da gjenstår krav til opposisjonen om å forplikte seg før stortingsvalget 2017.
Dette arbeidet blir vanskeligere av at UiOs ledere ivrig heier frem angrepene. Det som
tidligere het personalpolitikk og var fundert på den norske modellen, har gitt oss verdens
høyeste produktivitet og en sterk velferdsforvaltning. Nå ser vi etableringen av arbeidsgiverpolitikk og lederstøtte under slagord om ’eksellens’ og fleksibilitet.
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Det jobbes med å etablere et statlig arbeidsgiverfellesskap. Dette vil lett kunne føre til at
man mister den politiske styringen over statlig arbeidsgiverpolitikk og at partssamarbeidet lokalt svekkes.

bevæpning i politiet
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Pensjonsutvalget vil fjerne AFP som tidligpensjon og opprettholde levealdersjusteringene
som tvinger dagens unge til å jobbe til de er mer en 72 år for å oppnå en pensjon på 66%
av sluttlønnen. Dagens kollektive system har sikret en viss utjevning med anerkjennelse
av at ikke alle evner å jobbe lenger. Nå skal de som ikke evner, straffes.
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Samtidig som UiOs ledelse utmerker seg med offensiv og aggressiv arbeidsgiverpolitikk,
vedtar styret at 2016 skal være lærings- og arbeidsmiljøår. Det er vanskelig å se for seg
hvordan UiOs ansatte om et år skal kunne si at arbeidsmiljøet er blitt bedre – når jobbsikkerheten er blitt svekket.

Roundhouse wipers having lunch in their rest room, Chicago & North Western Railroad, Clinton, Iowa, USA (April 1943).
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Nytt år – Ny Giv
Vi er allerede godt i gang med 2016 når du sitter med denne utgaven
av Ny Giv i hånden. Men året er allikevel så duggfriskt at vi må ha
ambisjoner: Om å gjøre mer av det vi er gode på, skaffe oss nye mål,
og finne nye løsninger.

SUDOKU

I Ny Giv er vi alltid på jakt etter nye idéer, og vi har over lengre tid
snakket om å spre våre saker mer, vise med eksempel hva medlemmene våre gjør i det daglige ved UiO og involvere mange hender i
arbeidet.
Vi har i dette nummeret valgt å sette fokus på saker som er i forsetet for foreningas virke: Det handler om de helt grunnleggende
spørsmålene om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss, om å bevare det
som historisk har vist seg å være en produktiv og livskraftig modell
– men ikke minst om at fellesskapet er vår store styrke.

Og ikke minst: Bruk din innflytelse på
årsmøtet 2016 den 16. mars!

Følg foreninga på Facebook og Twitter
Facebook “f ” Logo
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Ingrid Sand
Redaktør (konst.)

Ellen Dalen, leder NTL-UiO
NY GIV nr. 1/2016

lov: Modernisering for moderniseringsministerens skyld?

NTL UiO er et slikt stort medlemsfellesskap, og fra hver vår kant har
vi kunnskaper og synspunkter som kommer foreningens politikk til
nytte. Vi ønsker å bringe på bane de ulike arbeidsoppgavene som
preger hverdagen vår, og Ny Giv kan og bør være en god arena for
dette – kanskje med nye innspill fra våre medlemmer i 2016.
Kom gjerne med dine tanker til redaksjonen (ny-giv@ntl.uio).

Vi håper ledelsen allikevel har ambisjoner om å bedre arbeidsmiljøet for alle ansatte og at de jobber med strukturelle endringer
som vil gi like og forutsigbare rettigheter. Det er fare for at
arbeidsmiljø blir tolket i aller smaleste betydning og at tiltakene begrenser seg til hyggelige foredrag og lokale sosiale
møteplasser. Det vil i så fall være en misforståelse og manglende vilje til å anerkjenne hva som er viktig for trivsel på
arbeidsplassen. Som i samfunnet ellers handler det om trygghet, lik fordeling av godene og forutsigbare rammer.
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LØSNING

Statlige virksomheter får kutt i budsjetter og økte krav til effektivisering og omstilling.
Samtidig svekkes de ansattes jobbsikkerhet og medbestemmelsen. På denne måten skal
regjeringens nå sine mål: å bygge ned offentlig sektor for å gi private investorer muligheten til å tjene penger på offentlig velferd.

Innhold

facebook.com/ntluio

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

twitter.com/ntluio
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Forskningsnytt fra NTL UiO medlemmer:

Langvarig maktkamp om bevæpning i politiet
opplever behovet for permanent bevæpning, og at deres meninger dermed bør tillegges stor vekt. Men opplevelsen av ‘hvor
skoen trykker’ kommer ikke bare fra politifolkenes egne erfaringer på gata, men
påvirkes av kjønn, alder og arbeidssted, selv
blant operative politibetjenter. Blant annet er
operative tjenestekvinner i politiet mer
skeptisk til bevæpning enn menn, og ansatte ved enkelte politistasjoner i Oslopolitiet er
mer ‘våpenglade’ enn ansatte ved andre
tjenestesteder.

TEKST: MARIT FOSSE OG PER JØRGEN YSTEHEDE

Hvor trykker skoen?
- Kilder jeg har i politiet har
fortalt om svært aktive
‘overtalelsesaksjoner’, blant
annet ved at motstandere og
tvilere til permanent bevæp- Marit Fosse
ning blir stilt til ansvar av forkjempere: «Hvis din kollega
blir drept på jobb i morgen,
er det din skyld», forteller
professor Liv Finstad, ved
Institutt for kriminologi og Per Jørgen
Ystehede
rettssosiologi.
Finstad som selv har
ledet undersøkelser om politiets holdninger til bevæpning, har vært
vitne til den mangeårige debatten om
bevæpning innad i etaten. Tilhengere av permanent bevæpning viser ofte til at ‘det er
den som har skoen på, som vet hvor den
trykker’. At det er politi på gateplan som
FOTO: LINE SØNDERGAARD

- Debatten om permanent politibevæpning
handler om trygghet – publikums og politiets, forteller politiforsker Finstad.
Hun peker på at spørsmålet om permanent bevæpning handler om ‘det verste som
kan skje’, både for de som er for permanent
bevæpning og for de som er imot. På den
ene siden, at det kan oppstå situasjoner der
politiet ikke klarer å beskytte publikum eller
seg selv mot å bli alvorlig skadet eller drept.
På den andre siden, at politiet selv skader
eller dreper personer som viser seg å være
uskyldige.
De ulike posisjonene formes av ulike forståelser av farlighet, risikobilde og hva som
er gyldig politifaglig kunnskap.
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De siste årene har diskusjonen om politibevæpning hatt som utgangspunktet beslutningen om midlertidig permanent bevæpning etter en trusselvurdering som Politiets
Sikkerhetstjeneste (PST) gjorde i 2014.
Denne gangen er bakteppet for diskusjonen
trusler fremsatt av ISIS om at uniformerte
politibetjenter er et mål for terroraksjoner i
vesten. Finstad, som har mer enn to tiårs

Om bevæpning
Midlertidig bevæpning
November 2014 ble det innført midlertidig bevæpning, etter at Politiets
sikkerhetstjeneste offentliggjorde en
generell trusselvurdering. Ordningen
var opprinnelig ment å opphøre 17.
november 2015, men etter terrorangrepet i Paris 14. november ble det
bestemt at den midlertidige bevæpningen skulle fortsette. 3. februar
2016 avsluttes den nåværende midlertidige bevæpningen.
Fremskutt lagring
Før Justis-og Beredskapsdepartementet innførte midlertidig permanent bevæpning, var praksis fremskutt lagring. Med «fremskutt lagring» menes at alle politiets tjenestebiler skal ha skytevåpen. Dette ga
politiet tilgang på våpen, men det lå
begrensninger i at de måtte få klarsignal før våpen kunne tas i bruk. Ved
permanent bevæpning bærer politiet
våpen på hofta.

Trygghet og ulik risikoforståelse

Ikke en ny diskusjon

Liv Finstad er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og har vært medlem av
NTL siden midten av 1970 tallet.

FOTO: EIRIK DAHL VIGGEN

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger
om permanent bevæpning. – Uenighetene kommer ikke
klart nok fram i media, mener Liv Finstad.

erfaring som politiforsker, påpeker at
spørsmålet om hvorvidt politiet skal være
bevæpnet ikke er noe nytt:
-I perioder med samfunnsuro har diskusjonen om bevæpnet politi gang på gang blitt
aktualisert, påpeker Finstad. - På begynnelsen av 1900-tallet diskuterte man også
hvorvidt politiet skulle være bevæpnet eller
ei, men på den tiden handlet spørsmålet om
hvordan politiet skulle kunne beskytte samfunnet mot arbeidskonflikter, streik og revolusjon. I dag handler spørsmålet om bevæpning for mange om politiets evne til å
beskytte seg selv og publikum mot terrorangrep.
http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

Det enkleste er ikke pistol
Det er ikke tilfelle, mener Finstad, at konsekvensene av permanent bevæpning nødvendigvis vil innebære en mer liberal våpenpolitikk og føre til mer liberale holdninger til
bevæpning innad i politiet. Internasjonal
politiforskning viser at politibetjenters handlemåter i stor grad styres av politiorganisasjonens rutiner og retningslinjer når det
gjelder bruk av skytevåpen.
De siste årene har det i Norge vært en
økning i antall loggførte oppdrag der politiet
har vært bevæpnet, noe som kan tas som
en bekreftelse på en stadig mer brutal og
farlig kriminalitet, men Finstad peker på at
http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

også andre viktige faktorer har spilt inn.
Frem til 2007 var det vanlig at politiet håndterte saker der det var mistanke om kniv
uten å bevæpne seg. Men i 2007 ble det
bestemt at kniv skulle anses som et farlig
våpen i større grad enn før, og at politi i all
hovedsak skulle være bevæpnet i slike situasjoner. Tidligere ble slike hendelser ofte
løst av ubevæpnet politi. I tillegg har man
sett at politiet oftere enn før må håndtere
personer med kombinerte rus- og psykiatrilidelser.
- Ja, kniv er et farlig våpen uansett hvem
som truer med den. Men etter mitt syn er
det problematisk at politiet nærmest auto-

matisk bevæpner seg når det er snakk om
kniv. Jeg etterlyser en grundig kunnskapsbasert tilnærming, mer enn erfaringsbasert, når politiet står overfor trusler med
kniv eller mistanke om kniv, sier Finstad.
Selv om ønsket om permanent bevæpning handler om politiets egen sikkerhet,
viser Finstad at politiansattes holdninger til
og tanker rundt bevæpning er mer nyanserte enn det som kommer frem i media.*
*SAKEN HAR STÅTT I EN NOE ANNEN VERSJON PÅ UIOS NETTSIDER.
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INTERVJUET

NTL kurs

Navn: Katja Elisabeth Andersson
Aktuell med: Organisasjonssekretær i NTL UiO

Kronisk smilefjes
tilbake vervet av en god kollega, og mener
at engasjement er noe som smitter.

TEKST: HEDDA SOLBERG RUI

- Det er så hyggelig å være
her på Ibsensenteret,
utbryter Katja med tekoppen i hånda. Vi sitter i skyggen av Henrik Ibsens byste
og samtaler om fagorgani- Hedda S. Rui
sering og Hellas-turer og
avantgardefilm. Katja Elisabeth Andersson
er nemlig nytilsatt organisasjonssekretær i
NTL UiO, innkjøpt på åremål, siden november i 2015.

Kanskje finner du et kurs som passer
for deg som medlem eller tillitsvalgt?

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

Vil du bidra i Ny Giv?
Ny Giv er medlemsavisa ved NTL UiO, og
kommer ut fire ganger i året.
Redaksjonen består av ivrige medlemmer som bidrar med artikler og
saker for å informere og opplyse NTL
UiOs medlemmer om aktuelle saker for
oss som er ansatt ved Universitetet i
Oslo, og tematikker som er viktige for
NTL, samfunnsaktualiteter, og annet.
Vi trenger stadig flere innspill på
aktuelle saker som kan være av interesse for våre medlemmer. Kanskje er

du et medlem med en historie vi kan
fortelle? Kanskje brenner du for et
område som du ønsker å sette fokus på.
Nå har du sjansen til å bidra i Ny Givs
redaksjon, enten du har tips til saker og
temaer, eller vil skrive saker som en del
av redaksjonen.
Send en e-post til ny-giv@ntl.uio.no
med forslag eller innspill, eller med forespørsel om å bli med i redaksjonen, så
tar vi kontakt med deg.
FOTO: COLOURBOX. ILLUSTRASJON: THOMAS LØLAND

Katja syns først og fremst det er gøy å
jobbe med mennesker, og sier at noe av det
unike i den stillingen hun nå har fått, er sjansen til å bidra til noe viktig gjennom jobben
sin.
– Jeg er veldig ydmyk overfor dette
arbeidet, og det føles godt å jobbe for noe
man tror på. Vi jobber jo først og fremst for
medlemmene, og dette inspirerer meg og
gir meg stor arbeidsglede i det daglige, sier
hun. I NTL UiO er hun ganske ny, men
understreker at hun har blitt tatt godt imot.
– Det er høyt under taket og mye godt
humør på NTL-kontoret, sier hun. – Også er
jeg så glad i å være kontordame! Men kontordamer er ikke blottet for fagforeningsengasjement eller sterke meninger.
- Jeg er opptatt av ting som rører seg
rundt meg, og at man bør gjøre noe med det
som er feil, i alle fall det man kan, sier hun.
Katja er en engasjert person med godt
humør, men har også et kritisk blikk på verden rundt seg og de politiske strømningene.
I NTL UiO håper hun å utvikle seg i tråd med
de nye erfaringene hun får.
– Det å være med laget til NTL kan være
min måte å bidra på, og å være en støtte for
noe bra, avslutter hun.

Utenom en brennende interesse for Indiana
Jones, er hun tydelig opptatt av fagforening
og politikk. Når jeg spør henne hvorfor hun
søkte stillingen, svarer hun: - Jeg syns det er
veldig spennende med NTLs politikk og
tenkte at dette var en flott sjanse for meg.
Og for Katja gikk det litt som forventa – NTL
opplever hun som en sosialt givende
arbeidsplass hvor hun treffer mange spennende folk.
–Det er flinke tillitsvalgte og flinke medlemmer, og jeg liker at vi har fokus på bredde i NTL. Alle nivåer fra professor til driftstekniker er dekket, sier hun. Rett før Katja
kom til intervjuet, hadde hun vært ute på en
verve-runde hvor hun traff både gamle og
potensielt nye medlemmer.
–Jeg ble helt kronisk smilefjes, det var
veldig hyggelig å gå rundt og møte folk! Katja
mener det er viktig å engasjere seg i å
verve, og tar gjerne flere runder for å spre
det glade budskap. Selv ble hun for en stund
NY GIV nr. 1/2016

kurs for medlemmer som sitter i innstillings- og tilsetingsråd, og du kan
også melde deg på NTL-skolen, som er kurs i tre
moduler om organisasjonskunnskap,
forhandlingskunnskap, og
arbeidsrett.
I tillegg finnes det
kurs med fokus på å
holde foredrag, presentasjoner, forelesninger og taler.

Kontordame med sterke meninger

En givende arbeidsplass
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Visste du at NTL arrangerer kurs for
sine medlemmer og tillitsvalgte?
Disse er gratis, og kan styrke
deg som medlem eller tillitsvalgt i din hverdag eller i
verv ved Universitetet i
Oslo.
NTLs sentrale sider
har en oversikt som du
finner på nettsiden
http://medlem.ntl.no/
kurs
Er du verneombud arrangeres det et kurs i mai som kan være en
god starthjelp i vernetjenesten. Det er

NY GIV nr. 1/2016
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Alle kan vaske, men ikke alle kan renhold
PETER KRISTOFFERSEN / NTL UIO

‘Benchmarking’ er igjen i
fokus. Som så mange
begrep hentet i fra nye
ledelsesteorier, kan det
være vanskelig å gi det et
konkret innhold. For enkelte
arbeidstakergrupper ved
UiO har det imidlertid gitt
innhold i deres hverdag
over en viss tid allerede.
‘Benchmarking’ kan forstås
både på overordnet plan, og
som helt konkrete konsekvenser for arbeidstakere.
TEKST: INGRID SAND

Hva er benchmarking?
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- ‘Benchmarking’ handler om å sammenlikne hvordan man jobber innenfor et
bestemt område. Den omtales som et system for sammenligning der man skal lære
av de beste, men det som oftest sammenlignes er hvor mye vi gjør og hvor mye ressurser vi bruker på å gjøre det. Det viser
seg ofte at det viktigste når man ‘benchmarker’ ikke er kvalitet: det endelige målet

er å produsere mest mulig ved å bruke
minst mulig ressurser. Da er det kort vei til
å sette prislapper på oppgavene, og det oppstår et stadig press på den enkelte om å
jobbe raskere, sier NTL UiOs nestleder
Natalia Zubillaga.

Får konsekvenser ved UiO
UiO startet, i samarbeid med andre nordishttp://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

somheter svarer at «renhold egner seg
godt for konkurranseutsetting». I de konkrete arbeidssituasjonene, som de tillitsvalgte altså kjenner godt, oppleves gjerne
‘benchmarking’ som mer ideologisk fundert
enn praktisk rettet.
Tilbake til UiO: Det ble i 2015 satt ned en
arbeidsgruppe som besto av representanter fra arbeidsgiver, vernelinjen og tjenestemannsorganisasjonene som skulle se på
organiseringen innenfor renhold. Arbeidsgruppen har på nåværende tidspunkt ferdigstilt sitt forslag, og Ny Giv vil komme tilbake til forslagene og oppfølging av saken i
neste nummer.
- NTL UiO vil følge opp innsyn i hvordan
arbeidsgiver følger opp eksternt ansatte.
Det er et poeng at vi ikke skal se sosial dumping innen arbeid som betales av UiO, fortsetter Zubillaga.

typer stillinger. Renhold er et fagområde, og
lukkete ‘benchmarking’-prosesser, styrt av
eksterne firma (ved UiO har Ernst & Young
blitt benyttet i renholdssammenheng) kan
bidra til å tilsløre den kompetansen våre
ansatte besitter i sitt arbeidsområde. Brukerundersøkelser viser at ansatte på UiO er
fornøyd med kvaliteten på renholdet, og
flere mener at UiO burde ha flere egne
ansatte renholdere.
- Vårt soleklare mål er at UiO skal være
en arbeidsplass der renholdere kan jobbe et
helt liv uten å slite seg ut, avslutter Zubillaga.
– Vi mener UiO som en stor statlig virksomhet må ta et standpunkt om hva slags
arbeidsgiver de ønsker å være.
LES MER:
BERGE, ØYVIND M. OG SILJE SØNSTERUDBRÅTEN: «ANBUD OG
ARBEIDSTAKERRETTIGHETER», FAFO, 2011.
BRÅTEN, MONA OG JØRGEN SVALUND: «STATLIG RENHOLD PÅ
ANBUD», FAFO, 2015.

Lukkete prosesser
Høsten 2015 sendte NTL
UiOs tillitsvalgte brev til
ledelsen der det ble stilt
spørsmål om hva arbeidsgiver gjør for å sikre at
ikke sosial dumping skjer.
Svaret fra Eiendomsdirektøren refererer til avtalebestemmelsene, men
gir ingen konkrete
svar på hvordan
disse har blitt
etterlevet.
- Vi forholder
oss til at UiOs tilpasningsavtale sier at UiO skal «praktisere
en utstrakt meroffentlighet overfor tillitsvalgte», noe vi ofte opplever at er tilfelle. I ‘benchmarking’-prosessen har det
vært langt vanskeligere, utdyper Zubillaga.
Et av målene for NTL UiOs arbeid er
også å synliggjøre at arbeidsplasser er
et fellesskap. På UiO er arbeidsoppgavene svært ulike, og NTL UiO er den eneste fagforeningen som organiserer alle
NY GIV nr. 1/2016
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La oss først rydde i begrepsbruken: I boken «Velferd på
avveie» (2015) knytter Tore
Nyseter
styringsformen
New Public Management Ingrid Sand
(NPM) til «konkurranseutsetting, privatisering, mål- og
resultatstyring og en bestiller-utførermodell». Mange av
disse ordene er velkjent i
fagforeningssammenheng Natalia
og samlet sett kan de beteg- Zubillaga
ne en vridning fra at arbeidsvilkår settes politisk i trepartssamarbeidet
til en økende betoning av kontroll- og rapporteringsvirksomhet. NPM henter inspirasjon fra markedsorientert ledelsesstrategi:
Effektiv ressursbruk vurderes ut i fra å
finne sammenliknbare arbeidsforhold. Dette
siste kan grovt sett kalles ‘benchmarking’
(av merkene satt i steinstrukturer innen
landmåling).

ke universitet, i 2014 et ‘benchmarking’prosjekt. I dette arbeidet har prosjektet sett
på renhold, bygningsdrift og vedlikehold og
parktjenesten. NTL UiO har engasjert seg i
denne prosessen, med et mål om å følge
opp arbeidstakernes rettigheter i slike prosesser, og å hindre outsourcing. Men første
prosjekt lokalt er innenfor renhold.
UiOs renholdere var også i 2014 ute med
et varsko om økt press på standardisering
og måling av arbeidsoppgaver og arbeidstid
som en følge av at UiOs renhold nå utføres
av 2/3 eksternt ansatte. Økende detaljfokus
på tidsstyring oppstår med innføring av
blant annet den internasjonale sammenlikningsstandarden INSTA800.
- Arbeidsgiver har sagt at denne prosessen skal handle om å finne smarte løsninger,
eller ‘ best practice’ som det gjerne kalles.
Problemet er at det ikke er lang vei til at det
kun handler om å få tjeneste utført billigst
mulig, forklarer Zubillaga.
- Årsaken til at eksterne renholdstjenester er billigere er at de sparer inn ved å gi de
ansattelavere lønn, at de har færre hender
i arbeid og at de har dårlige pensjon.
Zubillagas utsagn støttes av en FAFOrapport (Bråten, Svalund 2015) der anbud på
statlig renhold gjennomgås med fokus på
renholdet ved UiO og i Forsvaret (Haakonsvern i Bergen) som case. Rapporten oppsummerer blant annet med at «det er påtagende få spørsmål som stilles om hva renholderne outsources til». Rapporten peker
på at innsyn i hva slags sammenlikningsgrunnlag som brukes i ‘benchmarking’ ofte
er vanskelig å få tak i for tillitsvalgtapparatet, og i tillegg viser flere rapporter (se for
eksempel Berg og Sønsterudbråten, 2011) at
oppfølgingen av de eksterne tjenestetilbydernes interne forhold i etterkant av privatiseringen er lite tilstedeværende.
FAFO-rapporten referer til funn der fire
av ti kommunepolitikere svarer at de «på
generelt grunnlag er positive til konkurranseutsetting av offentlige tjenester», samtidig
som kun én av ti tillitsvalgte i offentlige virk-

Forslaget til ny tjenestemannslov:

Modernisering
for moderniseringsministerens skyld?

Tjenestemannsloven skal sikre en sterk og uavhengig forvaltning, der den best kvalifiserte
ansettes og med et stillingsvern som skal sikre at statsansatte kan varsle om ugreie
forhold i forvaltningen uten å frykte for jobben. Når regjeringen Solberg oppnevnte
Tjenestemannslovsutvalget var det fryktet at rapporten fra utvalget skulle gå svært langt i
å «harmonisere og modernisere» loven så mye at det kunne skade offentlig forvaltning.
TEKST: PETER A. KRISTOFFERSEN

LOs representant i utvalget,
Randi Stensaker, uttalte til
NTL-magasinet at det
hadde vært mange diskusjoner og uenigheter, men
at utvalget allikevel klarte å Peter A. Krislegge frem et forslag uten toffersen
dissenser. Da forslaget forelå, var både LO
og andre organisasjoner positive til forslaget.
Til tross for organisasjonenes optimistiske mottakelse av forslaget er det liten tvil

om at utvalgets forslag inneholder mange
endringer som innebærer en kraftig svekkelse av dagens rettigheter.

Ventelønn og vartpenger allerede
borte
Regjeringen og stortingets flertall allerede
fått fjernet ventelønn og vartpenger. NTL
gikk i mot å fjerne disse ordningene, da
dette var gode ordninger for omstilling i Staten, som bla. kompenserte for et det lavere
lønnsnivået for offentlige ansatte. Statsansatte omfattes nå av dagpengeordningen
dersom de mister jobben. Det er ventet

store omstillinger i Staten fremover, så NTL
mener at regjeringen med dette løper fra
sine forpliktelser overfor sine ansatte, og
gjør offentlig sektor til en mindre attraktiv
arbeidsplass. Offentlige ansatte sitter altså
igjen med en ordning som er dårligere enn
for ansatte i privat sektor.

Ellen Dalen: I sum en svekkelse
– Jeg synes lovforslaget inneholder mange
dårlige forslag som i sum betyr svekkelse
av dagens rettigheter. Jeg kan ikke forstå at
dette forslaget vil styrke verken arbeidstakere eller offentlig forvaltning. Oppsigelsesvernet er et eksempel. Formuleringen om
at oppsigelser skal være «saklig begrunnet
i virksomhetens forhold» framstår som
mye rundere og fritt til å tolke enn dagens
lov sier Ellen Dalen, leder i NTL UiO.
Det andre viktige ankepunktet hennes mot
lovforslaget gjelder tilsettingsprosedyren.
Hun mener tilsettingsprosessene blir sterkt
svekket ved at man foreslår å fjerne mulighetens for mindretallsanke i ansettelsesrådet.
Dette vil fjerne et viktig virkemiddel for å sikre
at ansettelser blir foretatt ut fra objektive vurderinger.

Exit for ansattrepresentanter i tilsettingssaker
Leder i NTL UiO, Ellen Dalen, er sterkt kritisk til forslaget fra Tjenestemannslovsutvalget.
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– I tillegg vil de fjerne muligheten for å ha
innstillingsråd med ansattrepresentanter.
http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

Ingeborg Moen Borgerud, advokat i advokatfirmaet “Arntzen de Besche”, ledet Tjenestemannslovutvalget som desember i fjor overleverte utvalgets
rapport til Høyres moderniseringsminister, Jan Tore Sanner. (FOTO: KOMMUNAL OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET)

Dette er en ordning som fungerer godt ved
UiO, og jeg har en bestemt oppfatning av at
arbeidsgiver også verdsetter innstillingsrådenes funksjon, sier Dalen. De ansatte som
er oppnevnt av fagforeningene bidrar med
kompetanse og kontinuitet og er et viktig
bidratt til at UiO får best mulige kvalifiserte
nyansatte. Jeg kan ikke forstå at dette forslaget kommer fra virksomhetene. Vi har
massiv støtte for disse ordningene blant
våre tillitsvalgte og medlemmer, og jeg kan
heller ikke forstå at dette er et ønske fra
lokale arbeidsgivere. Alle våre tilbakemeldinger tyder på at dagens ordning er en
viktig kvalitetssikring.

ansettelse etter tre år i en sammenhengende midlertidig stilling.
– Jeg håper at det får positive konsekvenser, men jeg er usikker på om det vil redusere
midlertidigheten ved UiO, fordi man bruker
ekstern finansiering som grunnlag for midlertidighet, sier Ellen Dalen.
– Det er bra at Tjenestemannsloven
består, og at selv denne regjeringen erkjenner
at statens ansatte har en særskilt funksjon og
dermed trenger et særskilt vern, sier hun
videre. Men det er ingen tvil om at summen av
de foreslåtte endringene er negative for alle
statsansatte.

Færre midlertidig tilsatte?

Svekkede rettigheter gir dårligere
forvaltning

Et av punktene i forslaget til ny tjenestemannslov kan fremstå som bra: de vil endre
den såkalte fireårsregelen til å gi rett til fast

På NTLs landsstyremøte 3. februar har NTL
vedtatt uttalelsen «Svekkede rettigheter gir
dårligere forvaltning”. NTL vil forplikte de

http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

rødgrønne partiene på reversering av
Høyre/FrP-regjeringens angrep på den
norske modellen. I uttalelsen heter det blant
annet:
“Regjeringens politikk svekker den norske
modellen ved å forskyve makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere. Statlige arbeidstakere
har hatt et lavere lønnsnivå enn privat sektor,
men har samtidig hatt høyere trygghet i jobben og en god pensjonsordning. NTL kan ikke
akseptere svekkelser i våre medlemmers
rettigheter og lovbeskyttelse. Vi vil derfor
kreve at de rødgrønne partiene forplikter seg
til å reversere ødeleggelsene som blir gjennomført, og at de går til valg på en bedret
arbeidslivslovgivning for å styrke våre medlemmers rettigheter og medbestemmelse.”
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Snart 20 år ved UiO uten å få fast stilling
– fireårsregelen nok en gang til besvær?
TEKST: PER JØRGEN YSTEHEDE

I siste nummer av Forskerforum omtaler Aksel Kjær
Vidnes en pågående rettssak ved Universitetet i Oslo
i innlegget «Når personalpolitikk utøves i rettssalen»:
«I 1997 trer en etiopisk mann inn på sitt nye kontor på Universitetet i Oslo. Han har fått et doktorgradsstipend som skal føre ham inn på en lang karriere som forsker … Selv om kontoret er det samme
de neste 17 årene, er dagene varierte.. I 2007 får han
stilling som forsker 1109, og fra 2010 leder han et
større prosjekt … finansiert av Norges forskningsråd
og universitetet. Fortsatt uten fast ansettelse. I 2014
tar prosjektet slutt, og universitetet treffer vedtak
om oppsigelse. Begrunnelsen er at den eksterne
finansieringen av hans midlertidige stilling ikke lenger er til stede. I januar i år har den nå 58 år gamle
mannen byttet ut kontoret med en rettssal i Borgarting lagmannsrett, hvor han hevder sin rett til å fortsette sitt arbeid. I realiteten kan hans personlige
ønske få betydning for langt mer prinsipielle spørsmål. Spørsmålene retten skal ta stilling til, er mange,
men noen av dem kan bli avgjørende for universitetets personalpolitikk. Er prosjektet han har ledet,
eksternt finansiert? ... Bortfall av ekstern finansiering sidestilles med bortfall av arbeid, som er gyldig
oppsigelsesgrunn … underveis har universitetets
andel av kostnadene økt. Prosjektet ble videreført
etter at de eksterne pengene tok slutt, på universitets regning. Hvis prosjektet ikke lenger har karakter
av å være et eksternt finansiert prosjekt, har universitetet dårligere kort.»(se Vidnes: http://www.forskerforum.no/wip4/naar-personalpolitikk-utoevesi-rettssalen/d.epl?id=2561640)
Videre, om mannen har fortrinnsrett på førsteamanuensisstilling er tema som blir tatt opp, der viserektor ved UiO, Knut Fægri siteres fra vitneboksen
som motstander av dette med lignelsen «Det er som
å sette noen fra Obos-ligaen på elitelaget bare fordi
de har spilt lenge».
I tillegg til den personlige tragedien, som også Vidnes tar opp, reiser denne saken en rekke spørsmål.
Ifølge UiOs utredninger gjennom TDI- og leiestedsmodellen (som er en modell for å beregne UiOs totale
kostnader knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter), underfinansierer Norges Forskningsråd

(NFR) de fleste eksterne forskningsprosjekter. Som
følge skyter UiO inn en egenandel i støtte til prosjektene. Det skal bli spennende å se om hva retten vil si
er grensene for at prosjekter ikke lenger har karakter av å være eksternt finansiert prosjekt. Skal grensen gå på 2%, 5%, 10%, 25% egenandel?
UiO har som målsetning å øke andelen eksternfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, og spesielt
EU og Horizon2020. I jaget etter eksterne midler, bør
det kanskje formaliseres grenser for hvor mye
egenandel UiO kan få lov til å skyte inn i eksternfinansierte prosjekter? Om ikke annet, for at argumentasjonen om at ansettelse på eksterne midler ikke skal
utløse krav om fast stilling skal henge på grep.
Leder av NTL UiO, Ellen Dalen, forteller at NTL
har hatt lignende saker hvor det har vært uenighet
om hva som blir regnet om ekstern finansiering. Det
er viktig å få avklart dette, da mange arbeidstakere
har mistet jobben som følge av UiOs altfor brede
definisjon. Dalen understreker sterkt at:
- Det er uakseptabelt at en leder ved UiO omtaler
ansatte på den måten Fægri her gjør. Hans kommentar og UiOs praksis viser en arrogant holdning til
lovverket i staten, herunder fireårsregelen. Her har
UiO tydeligvis funnet en person kvalifisert til å utføre
viktige oppgaver for seg i nesten 20 år, men avviser
at vedkommende har opparbeidet seg rettigheter til
fast stilling. Dette handler ikke om at de midlertidige
ansatte ikke er kvalifiserte til å fylle UiOs behov. De
har jo blitt rekruttert inn fordi de på et tidspunkt ble
vurdert til å være de best kvalifiserte. Jeg mener
UiOs uvilje til å tilsette fast, handler om at lederne til
enhver tid selv vil velge hvem de vil gi jobb uten å
hindres av arbeidstakernes opparbeide rettigheter.
UiO er ivrige etter å få testet saker i rettssystemet,
tyne regelverket og skaffe seg presedenser i sin
favør for å utvide sitt handlingsrom og styringsrett.
I denne strategien er det tydelig verdt å risikere noen
tap og å utsette dyktige og trofaste medarbeidere
for et uutholdelig press og respektløse omtaler, som
i dette eksempelet.
*Etter denne artikkelen ble skrevet falt dommen i
Borgarting Lagmannsrett. Retten konkluderte med at
oppsigelsen var ugyldig og UiO ble dømt til å betale
erstatning. UiO vurderer nå om saken skal ankes.
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