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15. mai brøt arbeidsgiver ved UiO forhandlingene om nytt personalreglement. 24 sider 
med prosedyrer og rettigheter for de ansatte ble ignorert i kampen for å fjerne stipen-
diatenes stillingsvern og avvikle innstillingsrådene.

Arbeidsgiver ved UiO har de siste årene kommet med jevnlige angrep på de kollektive 
avtaler og lover som regulerer rettighetene i arbeidslivet. De har intensivert kampen for 
å øke sin styringsrett, og tiltakene fremstår som strategiske og målrettede. Det begynner 
å bli lenge siden partsamarbeidet ved UiO handlet om å forene interessene til de ansatte 
og til arbeidsgiver til det beste for virksomheten. Arbeidsgivers jobb nummer en er blitt 
å undergrave kollektive avtaler, svekke ansattes rettigheter og hindre organisasjonenes 
medbestemmelse.

Prinsippet rundt stipendiatenes tjenestetid er modent for diskusjon og revurdering. Men 
nasjonale lover må endres på nasjonalt nivå. Det er ikke lokale fagforeningers jobb å 
fjerne de ansattes rettigheter. Spesielt ikke når loven, prinsippene og problemstillingen 
gjelder over hele landet. Men verken UiO eller departementene er tilsynelatende interes-
sert i å ta ansvar for å endre lov eller forskrift. Det tyder på at det er undergravingen av 
nasjonale bestemmelser som er selve målet, ikke å sikre velfungerende reguleringer av 
arbeidslivet.

Arbeidsgivers strategi har vært langsiktig. I mange år har UiO konsekvent nektet nyutdan-
nede doktorgradskandidater jobb. Ved å gjøre tilværelsen usikker for landets høyest 
utdannede arbeidskraft, leter mange av de unge etter alternative løsninger. Og noen av 
løsningene formes som krav om å fjerne rettigheter for stipendiater, eller å fjerne stil-
lingsvernet for alle vitenskapelige ansatte. Som om arbeidslivet for de unge blir bedre av 
å fjerne rettigheter for de som allerede er «innenfor».

Fremgangsmåten rundt stipendiatene og personalreglementet er etter hvert kjent. Man 
øker presset på hver enkelt ansatt gjennom målesystemer, individuell insentivlønn og krav 
om fleksibilitet, omstillingsevne og tilgjengelighet. Budskapet blir til slutt integrert i den 
nye «kulturen», og håpet er at det er de ansatte selv som til slutt skal kreve fjerning av 
lover og økt individualisering.

Arbeidsgiver fremstår som mer og mer uansvarlig. Og dess lenger opp i systemet ledel-
sen sitter, jo verre er det. NTL tror at lokale ledere ikke ensidig ønsker mer styringsrett 
og fleksibilitet. De, som de ansatte, ønsker retningslinjer, lover og rutiner for å slippe å 
finne opp kruttet hver eneste dag. Lokale ledere ser også at endring fordrer legitimitet, 

engasjement og ansvar blant de ansattes, og ropet om styringsrett bidrar 
ikke.

NTL UiO klarer å stå i mot de mest iøynefallende angrepene. 
Men den snikende individualiseringen er vanskelig å komme til 
rette med. Denne kampen krever motmakt på alle ledd, fra alle 
ansatte.

Arbeidsgivers strategi

leder

ellen dalen,  leder NTL-UiO

Sol og sommer!
Denne gangen kan redaksjonen presentere ett ekstra fyldig som-
mernummer. Siden forrige gang har styret i foreningen, sammen 
med tillitsvalgte fra fakultetene våre på seminar i København. Hoved-
tema for seminaret var erfaringene danskene har gjort med sin 
produktivitetskommisjon. I dette nummeret har Arve Thorsen sett 
nærmere på den danske kommisjonen og dens konklusjoner og for-
slag. Som mange kjenner til har Norge fått «sin egen» kommisjon, 
sterkt inspirert av den danske. Produktivitetskommisjonen er et helt 
sentralt verktøy for H/FrP-regjeringen for å endre samfunn og 
arbeidsliv i retningen de ønsker: Mer privatisering, mer konkurran-
seutsetting, resultatlønn for offentlig ansatte og skolepenger. Det er 
helt sikkert at her bør både utdanningssektoren og fagbevegelsen 
følge godt med i tiden som kommer. Regjeringen har gjennom revi-
dert statsbudsjett vist at de ikke har tenkt å vente på Produktivitets-
kommisjonens konklusjoner.

Nå er jeg umiddelbart fristet til å si at «produktivitetskommisjonens 
arbeid vil bidra til en vesentlig gevinstrealisering for landet», men det 
er jeg helt sikker på at de kommer til å si selv. I sin artikkel ser 
Håvard Tangen nærmere på begrepet «gevinstrealisering». Før du 
leser artikkelen vil jeg anbefale et Googlesøk (bruk gjerne andre 
søkemotorer) med ordet. Da vil du se at dette er et begrep som 
gjennomsyrer alle områder av samfunnet.

Per Jørgen Ystehede har intervjuet kriminologen Trond Klykken om 
sin masteroppgave om Samfundsvernet. Artikkelen gir et innblikk i 
en type organisasjoner vi ikke er vant med her til lands.

På årsmøtet i mars gikk Heidi Hoksnes Sørli av som nestleder etter 
to perioder i vervet. Natalia Zubillaga, tillitsvalgt ved SV-fakultetet 
overtar. Sist i dette nummeret får du sjansen til å lese litt om henne.

Ikke glem å ha en effektiv og produktiv innstilling til ferien. Fritiden 
bør ikke kastes bort, livet må leves effektivt! Eller? God sommer!

Peter A. Kristoffersen 
Redaktør
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Du har kanskje ikke hørt 
om den før, kommisjonen 
med det usedvanlig usexy 
navnet. Men du bør i grunn 
lære deg navnet på den 
først om sist. 
AV ArVe ThOrseN
a.t.thorsen@imv.uio.no

Det samme gjelder navnet Peter Birch-
Sørensen. Han har ledet den danske pro-
duktivitetskommisjonen, som la fram sine 
konklusjoner nå i april 2014. Han har nå blitt 
hyret inn av den blåblå mindretallsregjerin-
gen for å gjøre det samme her i landet. 
Birch-Sørensens  mål er intet mindre enn å 
forandre Norge, slik målet er å forandre 

Danmark. Han har Ernas og 
Sivs fulle tillit til å gjennom-
føre sitt prosjekt. Og det er, 
for så si det forsiktig, all 
grunn til å holde pusten.

Kommisjonen består av 
et titalls menn og kvinner 
med en stor overvekt av 
økonomer. Konservative sådanne. Prosjek-
tet har, så å si, en tilforlatelig utside: manda-
tet er å gjennomgå alle deler av samfunnet 
med tanke på å finne de stedene hvor pro-
duktiviteten ikke er høy nok, ja liksom er så 
lav at den holder landets samlede produkti-
vitet nede. I Danmark var bakgrunnen at den 
danske produktiviteten hadde gått noe ned 
sammenliknet med den amerikanske og 
tyske og at det måtte tas et grep for å hin-
dre at hele det danske samfunnet sakket 
akterut, med den nedgangen i velstand som 

det ville føre med seg. Kommisjonens opp-
gave var og er kort sagt å finne ut hvor 
samfunnet bør stramme seg opp for å bli 
mer rasjonelt, kostnadseffektivt og bære-
kraftig. 

Så langt, så vel, kan man kanskje si. Men 
det er måten det hele er gjennomført på, ja 
selve måten kommisjonen har forstått sitt 
mandat på, som er det skremmende her. 
De er nemlig helt åpne på én ting: de oppfat-
ter det slik at deres oppgave utelukkende er 
å vurdere alle deler av samfunnet, alle poli-
tiske tiltak, alle avgifter, alle politisk fram-
kjempede ordninger utelukkende ut fra hva 
de betyr for nettopp produktiviteten. Ergo 
er ingen andre hensyn vektlagt: kommisjo-
nen har lagt fram sin analyse og sine anbe-
falinger helt uavhengig og ofte bevisst på 
tvers av både sosiale hensyn og miljøhen-
syn. For å bruke kommisjonens ord: ver-

 – historien om en bestilt tornado
Produktivitetskommisjonen
Professor Peter Birch Sørensen.
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dier i strid med produktivitet er ikke 
behandlet. De er, står det både i og mellom 
linjene, ikke viktige nok dersom de står i 
veien for den sakrosankte produktiviteten.

Når utgangspunktet er som galest, blir 
resultatet som orginalest, som vi vet. Og 
originalt eller rart er det jammen blitt i favo-
rittferielandet i sør. Etter å ha studert både 
privat og offentlig sektor i Danmark grundig, 
slår kommisjonen nemlig fast følgende: 
1.  Det er et etterslep på produktivitetsfron-

ten i privat sektor, det gjelder særlig i 
service-delen av denne

2.  Det er derimot ingen effektivitetsproble-
mer i offentlig sektor per i dag. Det er, 
som kommisjonen skriver, «ikke guld at 
plukke opp fra gaden» på dette området

Da kunne man jo kanskje tenke seg at kom-
misjonen med dette utgangspunktet kon-
sentrerte seg om denne angivelige ressurs-
lekkasjen i privatsektor og friskmeldte den 
offentlige? Å nei, du. Tvert i mot tilrår kom-
misjonen blant annet følgende hovedtiltak:
-  Effektivisering av alle områder i offentlig 

sektor
-  Økt konkurranse og insitamentsstyring i 

alle deler av samfunnet. Alle skranker for 
privatisering og konkurranseutsetting 
foreslås fjernet, så fort som mulig.

Altså: det er ingen problemer i offentlig sek-
tor, men vi skal snu opp-ned på den likevel. 
Og det skal gjøres ved å ta inn virkemidler 
fra privat sektor, den hvor det faktisk altså 
er påviste effektivitetsproblemer.  Pasienten 
er frisk, innrømmes det, men skal settes på 
en tung og kostbar hestekur likevel sånn i 
tilfelle, så å si. Klarere kan det ikke uttryk-
kes at målet her ikke var en balansert ana-
lyse av samfunnet, men å realisere en 
agenda, som kort oppsummert dreier seg 
om å reversere tiår med politiske, sosiale og 
miljømessige tiltak som samfunnet, repre-
sentert med omskiftelige politiske flertall, 
har gått inn for. Og hensikten er å få offent-
lig sektor til å bli mye mer lik den private og 
i det hele tatt å få samfunnet til å te seg mer 
som en fabrikk.

Den norske produktivitetskommisjonen 
har importert den danske lederen og den 
blåblå regjeringen har uttalt at de ønsker at 

mandatet skal være likt som det danske. Da 
er det all grunn til å se litt mer på detaljene.
Hva slags tiltak har kommisjonen  kommet 
med forslag om, i offentlig sektor generelt 
og i forsknings- og utdanningssektoren 
spesielt? Det siste er  viktig, for i kommisjo-
nens diagnose av det danske samfunnet er 
en av konklusjonene at utdanningsssekto-
ren er en «vesentlig» årsak til Danmarks 
produktivitetsproblemer. Her er noen sma-
kebiter fra den ærede kommisjonens resept 
for det danske samfunnet:
-  Inntektsskatten bør reduseres, fordi den 

ikke fremmer produktivitet.
-  Man bør stoppe alle investeringer i infra-

struktur som ikke er samfunnsøkono-
misk lønnsom, slik som t-bane (!) 

-  Flest mulig betingelser i kontrakter mel-
lom det offentlige og private tilbydere bør 
fjernes. Det blir eksplisitt foreslått at kra-
vene til kvalitet på tjenestene senkes og 
sosiale klausuler i kontrakter tas vekk, 
slik at flere private aktører kan konkur-
rere på lik linje.

-  Alle hindringer for utbytte i for eksempel 
i skoler og fritidsordninger fjernes slik at 
veien ligger åpen for fri profittmakisme-
ring.

-  Innføring av en ordning med prioriterte 
utdanninger, hvor skoler som gir utdan-
ning som skaffer folk høy inntekt skal gis 
fordeler i systemet, gjennom blant annet 
bedre finansiering over statsbudsjettet. 
Danmarks svar på lånekassen anbefales 
liketil å gi mindre lån til dem som tar 
«uproduktive» utdanninger.

-  Innføring av skolepenger, slik at færre får 
lyst til å bruke år av sine liv på å ta utdan-
ning som ikke «lønner seg».

-  Avlønning av skoleledere og lærere på 
grunnlag av resultater.

-  Bortfall av all sentral regulering av 
arbeidslivet og overgang til lokale og indi-
viduelle avtaler på alle fronter.

Dette er som om en  tilsynelatende nøytral 
faglig kommisjon (for det er det jo på papi-
ret) skulle ha lagt fram en blanding av de 
aller grelleste punktene i Frps og Høyres 
partiprogrammer. Og vi vet allerede at Erna 
og Siv digger det de har sett i Danmark. 
Sistnevnte har uttalt at det haster med å få 
gjennomført de endringene som den danske 

kommisjonen har foreslått og hun lover at 
det skal skje fort, uten engang å vente på at 
hele kommisjonens arbeid er avsluttet. 
Altså: for hvert nye møte i den nye kommi-
sjonen så vil nye angrep komme. Produkti-
vitetskommisjonen går til  angrep på selve 
skjoldet vårt, det som skal skjerme oss fra 
det globale markedets svingninger de grel-
leste utslagene av markedets og kapitalis-
mens iskalde logikk. De lommene vi har i det 

norske samfunnet hvor markedstekningen 
og BI-analytikerne til nå ikke har fått innpass 
skal helt tydelig sys igjen.
I NTL UiO har vi nettopp vært på studietur til 
Danmark, og denne teksten er skrevet på 
grunnlag av det som der kom fram i møte 
med danske fagforeningsledere, som var 
fortvilte over hvor vanskelig det var å samle 
seg mot kommisjonens tilrådinger i en situ-
asjon hvor det er en sosialdemokratisk 
regjering som hadde bestilt kommisjonens 
rapport. Her i Norge er det annerledes. Her 
er den bestilt av en ganske annen regjering, 
som det burde bli langt enklere å mobilisere 
mot. I tida framover må vi diskutere oss 
fram til hvordan vi skal gjøre det best mulig, 
hvilke kamper vi skal ta og hvordan vi skal 
ta dem. Kjedelig blir det uansett ikke. For nå 
vil kampen igjen stå om hva slags samfunn 
Norge skal være og hva slags utdannings-
sektor dette landet skal ha. Det vil dreie seg 
om vår hverdag som samfunnsborgere og 
UiO-ansatte, på en alt annet enn akademisk 
måte. Det er rett og slett opp til oss og våre 
venner i norsk samfunnsliv hvor stor skade 
den bestilte blå tornadoen fra Danmark 
kommer til å gjøre.

Leder produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø.

Arve T. 
Thorsen
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AV håVArd TANGeN
havard.tangen@iln.uio.no 

For oss i fagrørsla er det viktig å fylgja med 
på dette, ikkje minst av di mange må få høve 
til å verka inn på desse tiltaka i prosessen 
og få røysta si høyrd før ei ny ordning vert 
banka på plass.

Frå «maskinstorming» 
til medverknad
Fagrørsla har ikkje vore 
motstandar av teknologi i 
seg sjølv. Det er måten og 
vegen fram som det kan 
vera ordskifte og usemje om. 
Dei faglærde arbeidarane 
bles stundom til strid når nye maskiner 
skulle monterast, sume i slik harme at det 
vart tala om «maskinstorming». Dei fleste 
innser at ein slik framgangsmåte er lite ten-
leg. Like fullt høyrer det med til soga at alle 
leiingar i føretak og forvaltning lyt lyda til dei 
tilsette og freista overtyda dei om kor vitugt 
det er med moderne teknologi. Strengt ruti-
neprega arbeid kan det vera gode grunnar 
til å sleppa. Målet må vera å gjeva kvar og 
ein på jobben meiningsfylte oppgåver som 
ein veks på og utviklar seg med.

«dei usynlege herskarane»
Informasjonsteknologien, den siste store 
revolusjonen som arbeidslivet står 
oppe i no, byd oss eit stort mangfald 
av utvegar og løysingar. I det store 
og heile er det so ein misser pusten 
av endeløysa i rekkevidda av data-
program og opningar for nye tiltak. 
Det krevst likevel eit visst måtehald, so 
sant ikkje systemutviklarane spring langt 
føre brukarane på golvet. Bjørn Vassnes, 
som skriv om vitskap i Klassekampen, kal-

lar IT-oppbyggjarane for dei usynlege her-
skarane i dag. Medan gamal reidskap var 
mogeleg å forstå og ha oversyn over for 
vanlege folk, er mange av dei nye dataløy-
singane komplekse og flokute.

Ein av arkitektane bak den vitskaplege 
arbeidsdelinga, amerikanaren Frederick 
Winslow Taylor (1856–1915), la ikkje berre 
vekt på effektiv produksjon: Han var oppteken 
av at det skulle vera drøfting mellom arbeids-
gjevar og arbeidstakar av kva utbytet av 
effektiviseringa skulle brukast til. Når me i 
dag høyrer om gevinstrealisering både i UiO-
samanheng og elles, skal me ikkje gløyma at 
dei tilsette må ha medråderett på korleis vin-
ninga (gevinsten) skal brukast. Det kan ikkje 
berre vera å stå med lua i handa og taka imot. 
Fagrørsla må vera part i saka. Soleis kjenner 
me òg til frå etterkrigsåra då klubbane i 
industrien hadde produktivitetssekretærar 
som spela ei viktig rolle for å påverka utbytet. 

Open prosess og deling av makta
Talspersonane for meir bruk av gevinstrea-
lisering, strekar under kor viktig det er å 
overtyda leiinga om det store og gloriøse 
med dette nye prinsippet. Det held ikkje 
berre å hyra inn eksterne konsulentar. Kor 
som er, det er påfallande kor lite verdsetjing 
av grunnplanet det er frå ymse hald. Skal 
folk flest ha tillit til ein slik prosess, må det 

opnast for medverknad og 

deling av makta med dei som kjem til å 
kjenna fylgjene av ein ny (data-)kvardag. 
Skal den nye lina ha sjanse til å vinna fram 
utan motstand, trengst det ro, overtyding 
og gjennomsynleg sakførehaving som gjev 
kvar einskild kjensle av medeigarskap.

snøgt og andletslaust
Faren med ei forsering av datateknologiske 
verkty er ein forhasta framgangsmåte – 
der «andletsløysa» breier seg. Det kan arta 
seg på det viset at den personlege sakføre-
havaren av kjøt og blod løyner seg attom ein 
vegg av digital informasjon. Me kjenner alle 
so altfor godt telefonkøen til bank, skatte-
etat og ymse offentlege etatar. Alt er såre 
vel, tenkjer den datakunnige eliten, det ligg 
fritt tilgjengeleg og ferdig opplyst på netet, 
berre les deg opp, so skjønar du. Fullt so 
enkelt er det diverre ikkje. For eit uni-
versitet med undervisning, for-
sking og formidling i høgsætet 
kan ikkje menneskelege fak-
torar gløymast. Det 
trengst nærleik til 
kvarandre og til 
dei problema 
kvar einskild 
møter. Alle 
søk jemo-
torar kan 
i k k je 

Gevinstrealisering – eit nytt mantra?
rydja av vegen spørsmål som dukkar opp. 
Etter kvart som borna veks opp med mobil 
i handa, kan nok visse IT-problem løysa seg 
av seg sjølve, men me risikerer at 
nye utfordringar og faresignal 
melder seg.

Det er knapt lagna-
den som rår over livet 
vårt, og ein smalspora 
teknologideterminisme 
fører neppe fram. 
Skal teknologien 
vera til nytte 

for oss, må han vera 
ein tenar for oss, 
og ikkje omvendt. 
Mange kjenner 
nok at teknologien 
vert ei tvang-
strøye av di det er 
stor avstand mel-
lom utviklar og 
brukar. Arbeids-

gjevar byd ikkje 
stødt på kurs i nye program, dei 

kjem siglande på ei fjøl, ver so god. 

Flinkisar og sinker
Ferdigutfylt sjølvmelding, digitalt skat-
tekort frå i år, alt vert so «brukarven-
leg». Problemet er at ikkje alle får hjelp 
til å knekkja koden. På kurset torer du 
kanskje ikkje taka ordet og røpa van-
kunna di? Det sit alltid nokon flinkisar 
og humrar over sinkene som ikkje fyl-
gjer med på den nye tid. Å innføra ny 
datastruktur handlar ikkje berre om å 
trykkja på ein knapp, «smakk», der 
var me. Det trengst tid og rom til å 
spreia kunnskapen om det. Dette vert 

det synda mot tidt og ofte. Folk er ikkje 
likt samanskruva i hovudet. Menneske 
og maskin er to ulike storleikar, enno og 
framleis i nokre tiår, får me tru, og gud-
skjelov, legg me til, sume.

Nytt mantra for offentleg sektor
Paul Chaffey, den tidlegare raddisen og 
SV-tingmannen, er no vorten høgre-
mann og statssekretær. Han brenn for 
gevinstrealisering og talar varmt til 

støtte for alt det velsigna som fylgjer 
dette nye mantraet i offentleg sektor. Der 

det før var samband mellom sak-
førehavar og folk 

f lest , 

skal det no vera ei heimeside med info so 
kvar og ein finn fram på eiga hand. For all 
del: Fram for forenkling og lettare infoflyt. 
Men var det ikkje eit poeng å ha nokon å rin-
gja til og spørja, i staden for å måtta gå 
omvegen om ei mengd med netsider som 
du må skumma gjennom? Dei nye studen-
tane, oppvaksne med Internet, kjem kanskje 
til å greia seg betre enn me som vart myn-
dige (lenge) før Internet var allemannseige. 

Chaffey ynskjer seg døgnopen forvaltning 
– kva meiner han med det? Er det  kvelds- og 
nattarbeid han drøymer om, eller er det IT-
konsulentane frå underleverandørar som 
nærmast skal oppdatera vevsida med siste 
nytt døgnet rundt? 

kutt og kutt – «jobb smart»
Eitt skal vera visst: Rutineprega oppgåver 
kan vera keisamt og tregt. Den same typen 
sakførehaving frå dag til dag tek modet frå 
dei fleste. Likevel har me ein snikande mis-
tanke om at føremålet med gevinstrealise-
ring er stillingskutt og utskiljing. Som eit 
ideologisk skjold vert brukarane (studenta-
ne til dømes) skuva fram, medan den under-
liggjande filosofien er gradvis færre arbei-
darar, mindre lønsutgifter, innsparde pen-
sjonsutbetalingar. Ein sideeffekt av digitali-
sering er større grad av kontroll med dei 
tilsette. 

Chaffey ser fram til omsorgsrobotar som 
skal lyfta og slepa på gamle pensjonistar. Det 
er hyggjeleg av honom å vilja spara ryggen til 
omsorgsarbeidarane, men ein robot kan ikkje 
koma i staden for eit menneske av kjøt og 
blod som er nærverande, omsorgsfull og 
viser medkjensle. Ein annan melodi i vår tid 
lyder å jobba «smart». Men smartingar er 
ikkje berre «kloke». Smarte personar kan 
vera utspekulerte, lure, dei har ein løynd 
dagsorden dei ikkje fortel om. 

Den teknologiske framvoksteren tek ikkje slutt, men held jamt fram. Gevinstrealisering er 
eit nytt merkeord i denne samanhengen, og det går ofte i tospann med effektivisering og 
innføring av nye IKT-hjelpemiddel. 

FOTO: COLOURBOx.COM

Håvard 
Tangen
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Tariffresultatet i kortform
Ramma i det statlige oppgjøret ble den 
samme som for industrien; 3,3%. Eventu-
elle lønnsglidninger i industrien skal ligge til 
grunn for mellomoppgjøret i 2015.

Hovedtariffavtalen består i sin nåvæ-
rende form, til tross for sterke angrep fra 
arbeidsgiver og Akademikerne. Dette betyr 
at vi fremdeles har en tariffavtale som er 
felles for alle statlige ansatte, uavhengig av 
arbeidssted og uavhengig av hvilken fagfo-
rening du tilhører. Hovedfordelingen foregår 
fremdeles sentralt, og streikeretten er 
bevart. I tillegg er det foretatt justeringer på 
enkelte stillingskoder og satt av penger til 
lokale forhandlinger. Den lokale potten er på 
hele 1,75 %, noe som ved UiO betyr opp i mot 
60 millioner til høstens 2.3.3. forhandlinger.

Fordelingen sentralt er slik at de lavest 
lønnede får kronetillegg. F.eks. fikk de i 

lønnstrinn 40 7.600 kroner pr år. De over 
lønnstrinn 54 får prosenttillegg på 1,98, noe 
som i lønnstrinn 70 vil si 11.900 pr år.

Justeringen er allerede gjennomført i 
stedet for at det er satt av penger til egne 
forhandlinger. Disse gir noen lavtlønnede et 
ekstra lønnstrinn. Blant NTLs medlemmer 
gjelder dette hovedsakelig renholdere, kli-
nikksekretærer, tannhelsesekretære og 
konsulenter som har oppnådd maksimal 
ansiennitetsopptjening eller er plassert i 
alternativ 9-21. Dette betyr at mange av de 
som ligger under og rundt lønnstrinn 40, får 
nesten 5000 kroner ekstra pr år.

Tariffavtalen handler ikke bare om lønn, og 
rettigheter rundt blant annet arbeidstid, midler 
til opplæring og utvikling, satser for lån i Sta-
tens pensjonskasse og ammefri er bevart.

LO stat har med dette resultatet klart å 

hindre en rasering av den kollektive tariff-
avtalen. Systemets tredeling er teknisk sett 
videreført, og lavtlønnsprofilen er aksepta-
bel. Samtidig er resultatet et godt stykke 
unna LO stat sin politikk, og den store lokale 
potten representerer uthuling av det kollek-
tive systemet og streikeretten. Stor lokal 
pott betyr at mye makt og ansvar er flyttet 
til lokale forhandlinger. Og når lokale 
arbeidsgivere vil bruke lønnssystemet som 
et målstyringsverktøy og som bonusord-
ning til de få og fremragende, kan de ikke få 
ansvar for en så stor del av inntektsforde-
lingen til de statsansatte.

I LO-forbundene er det medlemmene som 
bestemmer om resultatet er godt nok. Urav-
stemningen har frist 10. juni og denne vil vise 
om vi går over i fasen med lokale forhandlinger 
eller om det blir streik. Bruk stemmeretten!

Tillitsvalgt ved eA,  
Geir Mathiessen

ut å gå i tog!

det var godt fremmøte under parolene til NTl uiO i år.

NTl uiOs X’er: heidi hoksnes sørli (x-nestleder), 
Gry Bruland larsen (X-kasserer) og Bjørg Osvik 
(x-organisasjonssekretær)

ALLE FOTO: TOM
 THORSEN
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AV Per JørGeN YsTehede
p.j.ystehede@jus.uio.no

Paramilitære organisasjo-
ner er ikke noe vi ofte for-
binder med norske forhold. 
Kan hende tankene heller 
går til land i Syd-Amerika 
eller til Tyskland og frikorp-
sene, Italia og svartskjorte-
ne eller selvforsvars-grup-
pene i dagens Ukraina. Men også i Norge har 
vi i moderne tid hatt paramilitære borger-
vern.

samfundsvernet
I 1923 ble det i Oslo på privat initiativ oppret-
tet en hemmelig, væpnet beredskaps-orga-
nisasjon – Samfundsvernet. I løpet av ett år 
var organisasjonen landsomfattende med 
tusenvis av aktive. På det meste hadde 
Samfundsvernet 15 000 medlemmer over 
hele landet.

Organisasjonen var av paramilitær 
karakter. Samfundsvernet var inndelt i trop-
per, kompanier og lag som regelmessig 
utførte militærøvelser. Organisasjonen 
hadde en uttalt antikommunistisk profil og 
hovedhensikten var i følge 
bevegelsens ledere, «å verne 
mot revolusjonen».

Samfundsvernet er tema 
for kriminolog Trond Klyk-
kens masteravhandl ing: 
Samfundsvernet: Angrepets 

sak er å ødelegge fienden. Paramilitært bor-
gervern i norsk mellomkrigstid  1923-1936.

- Hva gjorde deg interessert i å skrive om 
Samfundsvernet?

 - Jeg er opptatt av arbeider- og for-
svarshistorie og da jeg leste om Samfunds-
vernet blant annet i professor Per Ole 
Johansens «Samfunnets pansrede neve» 
fikk jeg lyst til å se nærmere på denne orga-
nisasjonen – forteller Klykken.

 - Hvorfor ble Samfundsvernet etablert i 
Norge?

 - Samfundsvernet var ikke unikt for Norge. 
Det ble i mellomkrigstiden i Europa opprettet 
en rekke lignende bevegelser som fryktet at 
samfunnet stod i fare for å gå i oppløsning på 
grunn av angrep fra kommunister.

Mellomkrigstiden i Norge var en periode 
med mye sosial uro. Samfundsvernet ble opp-
rettet av sentrale representanter fra samfun-
nets øvre klasser som ønsket å forsvare det 
samfunnet de eide og bevare status quo. Det 
er ikke uten grunn at jeg også omtaler det 
som «næringslivets private hær».

Ledelsen for Samfundsvernet mente blant 
annet at norske myndigheter var for etter-
givende overfor arbeiderbevegelsen og 
organisasjonen kan til dels også sees på 
som et symptom på at tilliten til myndighe-
tene sviktet.

Ble aldri reservepoliti
Klykken forteller at en av de største utfor-
dringene med prosjektet var å samle inn 
informasjon. Ikke kun fordi tema var en 
hemmelig organisasjon som opererte for 
nesten 100 år siden, men også fordi doku-
mentasjonen om Samfundsvernet ikke fin-
nes i ett samlet arkiv. Klykken måtte konsul-
tere en rekke arkiver – både institusjoners 
og privatpersoners.

 - Hva anser du som et av dine viktigste 
funn i arbeidet med masteroppgaven?

 - Det må vel bli at jeg kan tilbakevise tid-
ligere påstander innenfor litteraturen om 
Samfundsvernet at de formelt sett fikk en 
«reservepolitistatus». Dette stemmer ikke. 
Det som stemmer er at Justisdepartemen-
tet i årsskiftet 1928-29 forsøkte å få kon-
troll over en organisasjon de både fryktet 
og mislikte. Den eneste måten de mente 
dette kunne gjøres på var ved bruk av den 
nye politiloven som krevde at frivillige 
ordensvern måtte være underlagt politi-
mesteren og hans kommando for å eksis-
tere. Dette mente man i departementet ville 
sikre politiets kontroll over organisasjonen 
og med det dets nøytralisering. Ordningen 
åpnet for at enkeltmedlemmer kunne få 
reservepolitistatus hvis det ble behov for 
det. Hadde ordningen blitt gjennomført så 
kunne streikende ha risikert å møtt Sam-
fundsvernmedlemmer med politistatus, det 
er riktig. Men Samfundsvernet som sådan 
fikk ikke en slik status og det var aldri 
meningen heller.

Det gikk ikke som departementet ønsket 
og interessant nok var årsaken til det den 
motstanden sentrale politimestre utviste 
mot ordningen. Som en følge av dette igjen 
vedtok Samfundsvernets ledelse en enkel 
instruksendring og sørget derfor at organi-
sasjonen ikke ble rammet av politiloven og 
organisasjonen fortsatte å eksistere frem 
til  Nygaardsvoldsregjeringens lovendring i 
1936.

 - Hvorfor var poli-
tiet motstandere 
av at Samfunds-
vernet skulle være 
et «reserve-poli-
ti»?

 - Det var det 
en rekke grunner 
til – forteller Klyk-
ken. Av de viktig-
ste årsakene var 
idealet om at poli-
tiet skulle være 
politisk nøytralt 
og at de ønsket å 
bevare voldsmo-
nopolet. Det var 
nok også et 
utslag av profe-
sjonsproteksjo-
nisme, men 
enda viktigere 
var at de fryktet 
innblanding fra 
Samfundsver-
net ville bidra til 
å eskalere den 
allerede eksis-
terende sosiale 
uroen i sam-
funnet. Politiet 
hadde hatt en 
rekke negative erfaringer med at militær 
støtte til politiet under sosial uro, gjerne 
økte sjansen for voldelige sammenstøt. Men 
de ville heller beholde den militære støtten 
fremfor å bytte den ut med reservepoliti-
styrker bestående av Samfundsvernmed-
lemmer, da de fryktet sistnevnte ville pro-
vosere betraktelig mer enn det bruken av 
militæret gjorde.

Arven etter samfundsvernet
Selv om Samfundsvernet ble nedlagt i 1936 
så forsvant ikke organisasjonen helt fra det 
norske samfunn.

- Mest sannsynlig ble ikke Samfundsver-
net oppløst med en gang. Organisasjonen 
skal angivelig ha fortsatt en stund med sine 
aktiviteter, og deler av nettverket ble benyt-
tet da NS opprettet sin egen etterretnings-
tjeneste – forteller Klykken.

- Etter annen verdenskrig dukket det igjen 
opp grupper av Samfundvernets type, det 
vil si antikommunistiske, paramilitære og 
borgerlige grupper med tilknytning til deler 
av  næringslivet. Lien-Platou gruppen, som 
blir omtalt i Lund-rapportens gjennomgang 
av politisk overvåkning i Norge, var en av 
gruppene som hadde en rekke likhetstrekk 
med  Samfundsvernet, blant annet var 
Samfundsvernets Råds tidligere formann 
med på gruppens hemmelige oppstarts-
møter, avslutter Klykken.

Denne artikkelen er også publisert på Insti-
tutt for kriminologi og rettssosiologi, Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo sine 
nettsider. se: http://www.jus.uio.no/ikrs/
forskning/aktuelle-saker/

Trond 
Klykken

Per Jørgen 
Ystehede
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Leiaren i NTL ved UiO viser 
ein åtvarande peikefinger:  
− Arbeidsgjevaren vår under- 
grev meir eller mindre sys-
tematisk alle lover og av-
taler i trepartssamarbeidet. 
AV håVArd TANGeN

New Public Management-tenkjing og mar-
knadsstyring ligg bak omgrepet gevinstrea-
lisering, seier Ellen Dalen. UiO-sjefane vil ha 
full og udelt styringsrett – organisasjonane 
skal ikkje få «blanda seg inn» (dvs. bruka 
den lovfeste medråderetten). – Det er gan-
ske spesielt at ein moderne forskingsinsti-
tusjon som UiO vil setja arbeidslivet attende 
til 1930-åra.  Umoderne og udemokratisk på 
same tid. Og ikkje meir effektivt. 

krev forhandling
I IHR-prosessen ligg det mål om ei gevinst-
realisering på mellom 10 og 30 %. Ellen 
Dalen er redd for at dette målet skal føra til 
innsparing av årsverk, endå det ikkje er sagt 
rett ut. Hovudtariffavtala seier klårt ifrå om 
at bruken av innsparde midlar skal forhand-
last fram mellom partane. Arbeidsgjevaren 
UiO har gått imot dette kravet frå faglaget 
vårt.

Det var i framdriftsplanen som kom på 
bordet i oktober 2013, at omgrepet gevin-
strealisering dukka opp att. Det ser no ut til 
at leiinga vil ha indikatorar for å måla kor 
mange årsverk som vert nytta på ulike 
arbeidsprosessar eller einingar. Måltal for 
«kontinuerleg betring» fører til press mot 
nedskjering utan omsyn til kvalitet og andre 
tilhøve. Denne spådomen er ikkje ny frå 
NTL, det same var bodskapen i Lean-flyge-
bladet (2011). – Før sa leiinga at me i NTL 
krisemaksimerte og spreidde skræmsels-
propaganda. Nokon sluttdato for den sokal-
la «forbetringa» har ikkje kome fram. Det 
tyder på at effektiviseringa skal halda fram 

uendeleg, tilsette risikerer å måtta leva med 
presset og omfordeling av oppgåver, mykje 
meir enn me er vane med. 

Nedskjering ad hoc
NTL er ikkje oppglødd over viljen til samar-
beid frå UiO-leiinga når det gjeld ledige stil-
lingar. Stillingar som står utan nokon tilsett, 
vil NTL drøfta med leiinga, men leiarane har 
berre vilja møta faglaget éin gong. – Me 
mistenkjer at UiO-toppen har kutta 
mange årsverk utan at medråderet-
ten har vorte fylgd. Det synest som 
kutta kjem ad hoc når nokon 
sluttar. Faglaga vert haldne 
utanfor. NTL reagerer sterkt 
på dette, understrekar 
Dalen.

NTL er bede om å 
gå med på ei avtale 
om at ledige stil-
lingar berre 
skal lysast ut 
internt og 
ikkje i sam-
svar med 
tenestemannslova. – NTL vil ha ekstern 
utlysing, dei best kvalifiserte bør tilsetjast. 
Offentleg forvaltning vert ikkje betre av å 
stengja av prosessane. 

Mindre vask, større helsefare
Kan gevinstrealisering og utskiljing hanga 
saman?  – Jau, med måltal for arbeidspro-
sessen kan det vera «benchmarking» av 
tenesta, dvs. kor lang tid det tek å vaska so 
og so mange lesesalsplassar. Desse tala 
kan då jamførast med stoda ved NTNU eller 
UiB. Private byrå kan kanskje tilby billegare 
reinhald enn den interne. Men det hender dei 
private misreknar tida si, som faktisk hende 
ved Odontologisk fakultet, der vaskinga 
gjekk so snøgt at det var helsefarleg. For-
svarleg vasking må vera målet, ikkje mest 
mogeleg effektiv. 

Dalen meiner elles det er for tidleg å slå 
fast kva fylgjene av gevinstrealisering vert 

for kvar enkelt tilsett. Gjennom RT-system 
kan arbeidsgjevar alt i dag måla kor effektiv 
kvar arbeidar er, t.d. kor mange førespur-
nader kvar tilsett handsamar. – NTL jobbar 
for å få bort slike rapportar. UiO-direktøren 
bør setja ein stoppar for dei.

Totalåtak på rettane våre
Sume vil hevda at det er teknologien som 

driv fram denne utviklinga?
Dalen svarar: - Nei, kontinuerleg 

betring handlar meir om at leiinga 
vår vil kutta, dei er blenda av ein 

konsulentseld endringsideologi. 
Leiarane vil ha endringar heile 

tida – dei gjer kvardagen 
uføreseieleg for dei til-

sette. Me misser med-
verknad og medråde-

rett med dette opp-
legget. Teknolo-

gien gjer det 
mogeleg å 

registrera 
tidsbruken 

og kartleg-
gja ressursane. Det kunne vera fullt aksep-
tabelt å taka bort ein del manuelle oppgåver 
og dermed opna for nedskjering, noko som 
eg er open for, men slik er ikkje stoda på UiO 
no. 

kvar fører denne ideologien oss?
Dalen forklårar: - Mål- og resultatstyringa 
er ikkje komplett utan eit individuelt løns-
system. Etter kvart kjempar alle mot alle, 
og arbeidsgjevar styrer løningane fullt og 
heilt. Summen av New Public Management 
er undergraving av medråderetten i hovud-
avtala, føresegnene om utlysing i teneste-
mannslova og forhandlingsretten på løn. 
Kort og godt er arbeidstakarane under  
totalåtak frå leiarane. 

Det er ein stridshuga faglagsleiar som 
går sumaren i møte.

Åtvarar mot gevinstrealisering

Den 22. mars stilte mange fag-
foreninger opp på Attacs støt-
tedemonstrasjon for spanske 
arbeidere og arbeidsløse.

AV PeTTer TITlANd

EUs kuttpolitikk og tap av tilkjempede sosiale 
rettigheter har tvunget spanjoler til å emi-
grere til Norge. «Vi drar ikke, de kaster oss 
ut!», sier de sosiale bevegelsene i Spania.

Over 20 prosent av Spanias befolkning 
lever i fattigdom, og Røde Kors har kalt 
situasjonen i Europa den verste humani-
tære krisen siden andre verdenskrig. Det 
finnes seks millioner arbeidsløse i Spania. 
Ungdomsledigheten er på hele 55 prosent. 
Én av ti EU-borgere bor i Spania, mens nes-
ten én av fem arbeidsløse i EU er spanjoler.

Den økonomiske krisa i Europa tvinger 
spanjoler til å utvandre for å finne arbeid. 
Mange av dem blir utnyttet på det groveste, 

også her i Norge. Fagbevegelsen avslører hele 
tiden organisert utnyttelse av spanske 
arbeidsinnvandrere. Vårt krav er: Anstendig 
lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i 
Norge.

Samtidig blir demokratiet innskrenket. 
«Borgersikkerhetsloven» kan gi flere hun-
dretusen euro i bot for å demonstrere, og 
ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er 
truet. Arbeidere og sosiale bevegelser 
mobiliserer kraftig for sine demokratiske 
rettigheter, men møter forfølgelse og politi-
vold. Over 90 prosent av nye jobber i 2013 
var uten fast kontrakt, og regulering av 
arbeidstid og -betingelser forsvinner. Faste 
kontrakter hører fortida til. Etter flere år 
med lønnskutt krever IMF at Spania kutter 
lønningene med ytterligere ti prosent.

Den 22. mars avsluttet flere sosiale 
bevegelser i Spania en landsomfattende 
marsj mot EUs kuttpolitikk og den spanske 
regjeringens trusler mot demokratiet. Flere 
land i Europa viste sin støtte ved å demon-

strere i sine byer – og mange fagforeninger 
stilte opp på markeringen i Oslo. Fra NTL 
UiO holdt Natalia Zubillaga apell for de frem-
møtte.

Våre egne politikere i Norge fremmer 
skattekutt som deres store virkemiddel for 
økonomisk vekst. Trusselen mot velferds-
staten vil også komme til Norge.

Løsningen til den spanske høyreregje-
ringen er en skattepolitikk som i hovedsak 
tjener de rikeste i landet. De kutter i arbeids-
giveravgiften, og skatteletter tømmer en 
statskasse som skal betale for sosiale tje-
nester. Arbeidsgivere overfører sine økono-
miske tap og utgifter til staten. Etter krisa 
ble selskapsskatten mer enn halvert. I tillegg 
lurer store selskaper seg unna det som er 
igjen av skattekrav. Alle børsnoterte selska-
per i Spania har tilknytning til skatteparadis.

Befolkningen i Spania betaler fortsatt for 
en krise de tok over fra de rikeste i landet. 
Vi sier som i Spania: Vi har ikke ansvaret for 
de rikes krise!

Solidaritet med Spania
Natalia Zubillaga fra NTL UiO holdt apell på markeringen.

FOTO:  PETTER TITLAND
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Ny nestleder
med bredt engasjement

INTerVJueT
Navn: Natalia Zubillaga  

Aktuell med: Ny nestleder i NTL UiO

1. mai fikk NTL UiO ny nest-
leder. Natalia Zubillaga har 
aldri vært i tvil om at LO er 
det rette forbundet for 
henne.
AV CAMIllA rAke
camilla.rake@isp.uio.no

Ved UiO har hun jobbet som 
studiekonsulent både ved 
HF- og SV-fakultetet. For et 
par år siden fikk hun fast 
jobb ved Sosialantropologisk 
institutt (SAI). 

– Det blir litt rart å gå fra 
min «vanlige» jobb til nestle-
derjobben. Jeg har trivdes veldig godt ved SAI, 
men samtidig gleder jeg meg til å gå inn i ver-
vet som nestleder i foreningen.

Som en del av det nye lederteamet er 
hun opptatt av å opprettholde kontakten 
med medlemmer og tillitsvalgte. 

– Medlemskontakten er avgjørende for 
våre verv. Vi skal og må være opptatt av det 
de er opptatt av, understreker hun.

Den ferske nestlederen ved NTL UiO for-
teller at hun har vært organisert i LO helt 
siden hun var student, først gjennom Norsk 
kommuneforbund (nå Fagforbundet), og 
deretter gjennom NTL.

Alltid lO
– Jeg har alltid syntes at det er viktig å være 
organisert og det har aldri vært noe spørs-
mål om å være organisert i noe annet enn 
et LO-forbund, forteller hun.

Hvorfor nettopp LO?
– For meg handler det både om politiske 

verdier og om muligheten for å få gjennom-
slag for viktige fagpolitiske spørsmål. Jeg 
støtter LOs verdier om fellesskap og likhet. 
LO er også en politisk aktør som er opptatt 
av å få gjennomslag. Vil man endre noe så 
må man være til stede der makten utøves. 
Det opplever jeg at LO er.

– Det handler egentlig om å få være med 
på å påvirke livsbetingelsene dine. Forhol-

dene på arbeidsplassen og ikke minst lønn 
og fordeling har mye å si for hvordan du har 
det ellers. 

Bredt engasjement
Hvilke saker ved UiO er du mest opptatt av?

– Som nestleder har jeg mitt mandat fra 
våre medlemmer og skal jobbe med de 
sakene medlemmene i foreninga har vedtatt 
at vi skal arbeide med. Jeg er blant annet 
veldig opptatt av at vi fortsatt skal være en 
organisasjon som ivaretar bredden og alle 
stillingskategorier ved UiO. Jeg er veldig stolt 
av at NTL organiserer alle stillingsgrupper 
ved universitetet. UiO er en stor virksomhet 
som er avhengig av alle for å få det til å gå 
rundt.

Arbeidsvilkårene ved landets største 
universitet er også noe den nye nestlederen 
vil jobbe med.

– Vi opplever et press på de ansattes 
arbeidsvilkår med såkalte individualiseren-
de praksiser og vi ser en stadig dreining 
mot mer HR-inspirert ledelse og personal-
styring der medbestemmelsen til de ansat-
te svekkes og erstattes av såkalt medvirk-
ning. Denne måten å styre virksomhetene 
på er en konsekvens av en sterkere målsty-
ring innenfor offentlig sektor og er noe vil vi 
følge med på.Finansieringen av universitets- 
og høgskolesektoren vil også være et viktig 
tema for nestlederen framover. Nylig ble et 

ekspertutvalg som skal se på finansieringen 
av sektoren oppnevnt. Her har arbeidstak-
erorganisasjonene ikke fått være med, selv 
om de sitter på viktige innsikter og arbeids-
takerne i sterk grad er berørt. NTL er blant 
annet kritisk til at stadig mer av pengene til 
forskning konkurranseutsettes.

Vil følge med på den nye regjeringen
Natalia er også opptatt av å se NTL som en 
del av samfunnet, og hun ser flere utfor-
dringer som fagbevegelsen står overfor.

– Den nye regjeringen har vist oss at de 

vil utfordre store deler av de rettighetene 
fagbevegelsen har kjempet frem. Den nor-
ske modellen, der trepartssamarbeidet 
mellom staten, arbeidstakerorganisasjoner 
og arbeidsgiverorganisasjoner står sen-
tralt, er under angrep. Høyre-FrP-regjerin-
ga ønsker å innskrenke de ansattes rettig-
heter og de vil ha mer privatisering av 
offentlig sektor. Sverige har mange års 
erfaring med blå regjering, og skrekkek-
semplene derfra har kommet på løpende 
bånd. Den nye blå-blå regjeringa i Norge 
baserer seg på akkurat samme politikk. 

Regjeringen setter individets frihet som 
premiss, men det de faktisk vil gjøre er å 
svekke fellesgodene som sikrer folk frihet.

Hun mener at fagbevegelsen har en vik-
tig rolle i å forsvare velferdsstaten: -- Vel-
ferdsstaten  kom ikke av seg selv, men er et 
resultat en langvarig kamp der fagbevegel-
sen var en viktig forkjemper for sosiale fel-
lesgoder. Den nye regjeringens politikk gir 
oss all grunn til å være på vakt. NTL vil ikke 
sitte stille å se på når innarbeidede rettighe-
ter er truet.

leser: Akkurat nå Per Petterson. 
Med en samboer som jobber i bok-
handel blir det en del bøker.

hører På: He he, rap, gjerne 
80-talls gangster rap.

SER PÅ: Har kastet meg på TV-seri-
ebølgen og ser på Breaking Bad og 
Deadwood.

VIL HELST STÅ FAST I HEISEN MED: 
Du, jeg liker ikke heis, jeg tar heller 
trappa.

Fire i farta

FOTO: PETER K
RISTOFFERSEN

Camilla 
Rake
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Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

Tradisjonen tro arrangerer NTL UiO båt-
tur med mild sjøbris, reker og sol - i år 
som i fjor - på en fjord - ombord på bor-
gåsskuta Christiania.

Vi kaster loss tirsdag 17. juni kl 17, og 
legger til kai igjen kl 22. Mer informasjon 
om arrangementet finner du på NTL 
UiOs nettsider (www.foreninger.uio.no/
ntl).

Christiania har plass til alle som 
ønsker å være med, så her er det bare 
å oppfordre alle NTL-kollegaer til å 
melde seg på! (Hvis du vil ha kollegaer 
med på festen som ikke er medlem kan 
du verve dem først.)

I år er det trioen Tourette og en 
vrang fra Drøbak som står for under-
holdningen. Trioen består av Kikk Sche-
en, Torgny Skogsrud og Jørgen Holtnæs.

Siste frist for påmelding er 10. juni, 
så det er ingen grunn til å nøle!

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/

den tradisjonsrike båtturen - 2014

Kikk Scheen, Torgny Skogsrud og Jørgen 
Holtnæs tar med seg instrumentene sine 
om bord på Christiania. Foto: Privat.

Medlemsmøte 20. juni
Den 20.  jun i  b l ir  det 
arrangert medlemsmø-
te for alle medlemmer. 
Tema for møte er de 
kommende lokale lønns-
forhandlingene (se egen 
artikkel om tariffoppgjø-

ret på side 8) og valg av 
delegater til landsmøtet i 
NTL (3. – 7. november 
2014). Det vil bli sendt ut 
tid og sted for møtet i en 
egen e-post til alle med-
lemmer.


