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Partene i statens tariffoppgjør har overlevert sine krav og har frist til 1. mai til å 
komme til enighet. LO stat forhandler for NTLs medlemmer, og deres fremste 
oppgave er å sikre en fortsatt felles avtale med et tredelt system som både sikrer 
generelle tillegg og lokale forhandlinger.

Dessverre er det ikke bare arbeidsgiver som er LOs motstandere i de sentrale 
tariffoppgjørene. Akademikerne utmerker seg med sin arbeidsgivervennlige poli-
tikk og fremmer igjen krav om at alle penger skal fordeles lokalt. Ikke bare vil det 
føre til at de fleste ansatte i staten mister de årlige tilleggene alle får i dag, det vil 
også fjerne streikeretten på fordelingen av potten.

Dette er gammel politikk fra Akademikerne, de har i årevis kjempet en forgjeves 
kamp mot den kollektive avtalen som har sikret statens ansatte en god lønnsut-
vikling, relativt små forskjeller mellom høyt og lavtlønte, og mellom kvinner og 
menn. Det som er nytt, er at Akademikerne har en sterk støttespiller i regjeringen. 

Jan Tore Sanner har også signalisert at han kan tenke seg ulike tariffavtaler for 
hver hovedorganisasjon. Hans versjon av «forenkling» medfører at alle statens 
virksomheter skal forhandle og forvalte 4 ulike tariffavtaler. Dette er neppe en 
modernisering, men en skikkelig gammeldags splitt-og-hersk taktikk.

Hvis våre motstandere vinner, settes NTL langt tilbake i arbeidet for et bedre 
arbeidsliv. Vi vil øke statens lønnsvekst, tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og 
fritid, redusere forskjeller mellom topp og bunn, fjerne forskjeller mellom kvinner 
og menn, ha kortere arbeidstid og en rettferdig pensjon. Den eneste måten å få 
dette til på, er med kollektive avtaler og et sterkt sentralt for handlingssystem.

I et slikt politisk landskap, kan det være kritisk om de tre andre partene YS, Unio 
og LO ikke står sammen. Vi må håpe at fraværet av felles krav ikke betyr at vi ikke 
har samme mål. Og at signalet om behovet for modernisering betyr økt trykk på 
justeringsforhandlinger for å få lønnsrammer som gir mulighet for lønnsutvikling 
for alle statens ansattgrupper.

Alle ønsker å komme til enighet innen 1. mai. Men LO må aldri akseptere en svek-
kelse av systemet. Det er få ting her i verden som er mer verdt å streike for enn 
en kollektiv tariffavtale!

Tariffkampen er i gang

LEDER

Ellen Dalen,  leder NTL-UiO

Rød tråd
I dette nummeret av Ny Giv har vi sydd sammen saker som 
viser at enkelte tema innen universitetspolitikk og fagforenings-
politikk dukker opp i alle sammenhenger.

Hovedartikkelen om kjønn og akademia viser med all tydelighet 
hvordan organisering og strukturer legger rammer for grad 
av likestilling i både forskning og utdanning. I artikkelen om sty-
ringsstruktur ved UiO er ansattmedvirkning i høringsrunden et 
hovedpoeng, og situasjonen for unge arbeidstakere under 
økende prosjektfinansiering trekkes fram som et av de viktige 
spørsmålene å mene noe om. NTL sin delegasjon til NTL Ung-
konferansen har heldigvis på sin side hatt stor påvirkning på 
organisasjonens politikkutforming, og i spørsmålet om økt 
fokus på midlertidighet og unge stipendiater er det systema-
tiske vervearbeidet som NTL UiO har satt i gang et viktig tiltak.

Hva slags universitet ønsker du? Vi håper artiklene bidrar til å 
forme meninger og diskusjon om et helt grunnleggende spørs-
mål om arbeidsplassen vår.

I tillegg er vi stolte av å ha fått tillatelse til å trykke litt ung kultur 
i denne utgaven: Du finner både et flott manifest skrevet av 
Kristina Leganger Iversen, og ikke minst forsideillustrasjonen 
av Jenny Jordahl, som driver bloggen livetblantdyrene.no og 
nettopp ga ut boken «Den store rumpefeiden» sammen med 
Marta Breen.

 
God vår! 
Ingrid Sand 
Redaktør
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På Foto- og videotjenesten ved Institutt for klinisk medisin er alle de tre fast ansatte organisert 
i NTL. «Vi vil ha en fagforening med et tydelig politisk standpunkt. Da er NTL det naturlige val-
get», sier fotograf Øystein H. Horgmo (t.h.), videoprodusent Christian Nissen og fotograf Kris-
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TEKST OG FOTO: INGRID SAND

Arbeidsgruppens mandat 
var å se på organisasjons- 
og styringsstrukturen ved 
UiO, og vurdere behov for 
endringer eller prioriterin-
ger blant annet med tanke 
på utfordringer UiO står 
overfor for å kunne nå målene i Strategi 
2020. Hvordan universitetet er organisert, 
og hvilken grad av ansattmedvirkning eller 
type ledelsesstil som ligger bakt inn i orga-
niseringen, er viktige spørsmål om univer-
sitetets karakter. 

Ny runde om valgt eller ansatt ledelse?
Som mange nok har fått med seg, er det 
flere som har reagert på at gruppen i 
spørsmålet om valgt eller ansatt ledelse har 
«sagt noe annet og mer enn SAB» (J. Grips-
rud, Morgenbladet 18.03.2016). 

– Spørsmålet om valgt ledelse var ikke 
en del av mandatet og gruppen selv har 
skrevet i rapporten at de ikke vil diskutere 
temaet. Det var derfor mange som var 
overrasket da arbeidsgruppen uten forvar-
sel ble bedt om en håndsopprekning i siste 
møte for å si sitt syn om valgt eller tilsatt 
rektor. Dette er nå blitt en del av høringen 
som fakultetene skal ta stilling til, sier Ellen 
Dalen, leder av NTL UiO.

I gruppens rapport understrekes det at 
flere av forslagene ikke kan ses løsrevet fra 
hverandre, og at det er kombinasjoner som 
kan ivareta flere hensyn samtidig som har 

vært utgangspunktet for gruppens arbeid. 
– Et viktig utgangspunkt for rapporten er 

at UiO er utsatt for sterk konkurranse både 
nasjonalt og internasjonalt. Prosjektmidler 
utgjør en økende del av finansieringen, og 
det er også hard konkurranse om både for-
skere og studenter. Det viktigste rapporten 
har bidratt med er en klargjøring av veivalg 
man står overfor og av enkelte prioriterin-
ger man kan enes om ut fra et mål om å 
sikre UiOs status som et fremragende uni-
versitet både på forsknings- og undervis-
ningssiden, sier Øivind Bratberg, førstelek-
tor ved Institutt for statsvitenskap, og med-
lem av arbeidsgruppen. – Lederrekruttering 
er et separat tema som etter mitt skjønn 
ikke er det viktigste denne rapporten bidrar 
med.

Enhetlig ledelse
Gruppen har imidlertid vært delt i synet på 
enhetlig ledelse gjennom hele linja, og beho-
vet for innføring av modellen på sentralt 
nivå. Flertallet mener enhetlig ledelse også 
på nivå 1 (sentralt) er «viktig for å oppnå del-
målet om å rydde av veien uklarhet og mer-
arbeid som oppstår i møtet mellom delt og 
enhetlig ledelse.» (s. 3). Mindretallet mener 
at eventuelle uklarheter kan løses gjennom 
«pragmatisk klargjøring av prosedyrer»,  
(s. 3) og støtter opp under dagens modell. 

– Det er et vanlig argument at «enhetlig 
ledelse gjennom hele linjen» er et viktig ledd i 
å forbedre styringen av UiO. For en del er 
dette ønsket også sammenfallende med 
ønsket om at universitetet skal bli en mer 

«strategisk», «endringsvillig» og «handle-
kraftig» aktør overfor sine omgivelser. Min-
dretallet blant oss mener at dette argumen-
tet blir fremmet for ensidig i endel sammen-
henger, idet man kan få inntrykk av at en mer 
konsernpreget styring, med kommandolinjer 
fra toppen og fokus på store paraplyprosjek-
ter er eneste vei til fremragende forskning, 
sier Bratberg, og knytter dette spørsmålet til 
nettopp valgt og ansatt ledelse: 

– En mangfoldsforståelse av universite-
tet vil være mindre entusiastisk for styring 
fra toppen og vil legge mer vekt på kollegialt 
lederskap. Og av den posisjonen følger også 
tro på valgt ledelse, om enn systemene for 

Organisering for 
fremtidens UiO
I disse dager vil mange av våre medlemmer bli innkalt til all-
møter om høringsprosessen etter SAB (Strategic Advisory 
Board)-gruppe 4 sin rapport av februar i år. Hva handler 
dette egentlig om?

Ingrid sand

valg av ledere på alle tre nivåer ved UiO 
har åpenbart forbedringspotensial.

Svekking av demokratiet?
Dalen og Bratberg utpeker mange av de 
samme hovedpunktene som viktige i den 
videre diskusjonen før høringsfristen 25. 
mai. Det gjelder sentralisering av beslut-
ningsmakt (større økonomisk handlings-
rom for rektor og styre), økt prosjektfi-
nansiering og stillingsvern (særlig for 
unge vitenskapelig ansatte), og ikke minst 
hvordan organisering bidrar til at UiO 
opprettholder en faglig bredde innenfor 
sitt samfunnsoppdrag.

I forhold til formen på den videre disku-
sjonen, tar Bratberg til orde for en mel-
lomposisjon, der behovet for å løse noen 
av de strategiske utfordringene UiO står 
overfor må få en reell debatt: 

– Slike diskusjoner om universitetets 
ve og vel (og fremtid) bringer lett frem 
fløyposisjoner, og det er ikke alltid så godt 
utgangspunkt for debatt. 

Dalen går lenger i sitt ståsted: – For-
slagene handler i hovedsak om å svekke 
demokratiske ordninger ved UiO - og 
dette vil NTL UiO motarbeide.  Ja, det er 
klart vi trenger nyanserte debatter og vi 
trenger de kloke stemmene som Øivind 
Bratberg representerer.  Men når store 
endringer foreslås ut i fra et verdensbilde 
om at kvalitet bedres ved å gi enkeltledere 
mer makt, da må fagforeningene være en 
motmakt på vegne av de ansatte og på 
vegne av kvaliteten, mener Dalen.

Universitetet for alle
Til syvende og sist bør ansatte ha anled-
ning til å uttale seg og bli hørt i denne 
saken. Universitetet er et fellesskap som 
forvaltes også gjennom opplyste medar-
beidere som bidrar der de kan i disse dis-
kusjonene.  Det er imidlertid et spørsmål 
om prosessen tillater tid til dette. 

– NTL skal behandle forslagene grun-
dig og også levere et høringssvar. Vi 
anbefaler alle våre medlemmer til å sette 
seg inn i dette, kreve informasjon fra 
ledelsen og at de skal bli hørt i hørings-
svarene, slik at dette ikke bare blir en 
høring fra leder til leder om ledelse, opp-
fordrer Dalen.

Det er allikevel flere måter å tilnærme 
seg en slik diskusjon, mener Bratberg:

– Man skal samtidig passe på å ikke 
falle i fellen av å argumentere at alt er 
som før og alltid vil være det. Dersom 
premisset om endrede omgivelser og vil-
kår stemmer et stykke på vei, er spørs-
målet hvordan eksisterende ordninger 
kan håndtere det. Å forsvare ansettelses-
trygghet og faglig mangfold gjøres ikke 
best i protestform men ved å vise at  
nettopp disse ordningene er de som 
behøves for å løse fremtidens oppgaver, 
sier han.

SAB (Strategic Advisory Board) ble opp-
nevnt av rektor Ole Petter Ottersen i 
november 2012. SABs oppgave var å gi råd 
om hvordan UiO skal nå målene i Strategi 
2020.

Arbeidsgruppene som ble oppnevnt som 
oppfølging av SAB-rapporten (som kom i 
2014) har konsentrert seg om fire områ-
der: Utdanningskvalitet, Forskningskvali-
tet, Tverrfaglighet og Organisasjons- og 
beslutningsstruktur.

Gruppe 4 har sett på Organisasjons- og 
beslutningsstruktur, og ble ledet av Arild 
Underdal. Medlemmer av gruppen har i til-
legg vært:
• Hilde Haugsgjerd, tidligere sjefredaktør 

(ekstern deltaker)
• Morten Dæhlen, dekan MN
• Arne Bugge Amundsen, dekan HF
• Hans Petter Graver, dekan Jus
• Eva Helene Mjelde, administrasjonssjef, 

Basalmed/MED
• Åse Gornitzka, professor, STV/SV
• Tanja Storsul, professor, IMK/HF
• Unni Olsbye, professor inGAP/MN
• Kjetil Tasken, professor, BiO/MED
• Anne Maria Eikeset, forsker CEES/MN
• Marianne Andenæs, student oppnevnt av 

Studentparlamentet
• Hege Lynne, hovedverneombud
• Øivind Bratberg, universitetslektor STV/

SV (oppnevnt av fagforeningene)
• Steinar A. Sæter, førsteamanuensis 

ILOS/HF (oppnevnt av fagforeningene)
Samt Svend Davanger, professor Basal-
med./MED (vara oppnevnt av fagforenin-
gene) og Yngve Hafting, senioringeniør IFI/
MN (vara oppnevnt av fagforeningene)

Gruppen fremla sin rapport i februar 2016. 
Du kan lese rapporten her: http://www.uio.
no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/
strategic-advisory-board/dokumenter/
rapport-fra-gruppe-4-norsk.pdf

Universitetsstyret ønsker innspill fra 
enkeltpersoner og ledelse i forbindelse 
med rapporten. Høringsfrist er 25. mai og 
et svarskjema vil være klart 1. mai. 

 
(Fakta er hentet fra http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strate-
gic-advisory-board/ )

SAB gruppe 4-rapporten
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TEKST: KAREN OLDERVIK GOLMEN

Den fjerde februar i år ble 
spørsmålet «Er det på tide 
med mannskvotering i hel-
sefag?» stilt på et møte i 
Nasjonalt samarbeidsorgan 
mellom helse- og utdan-
ningssektoren (NSHU)1. 
Tema for møtet var «Kvin-
nedominans i helsesektoren – gjør det 
noe?» og denne konkrete problemstillingen 
er et godt eksempel på det faktum at vi både 
har et arbeidsmarked og et utdanningssys-
tem her til lands som er svært kjønnsdelt. 
Universitetet i Oslo (UiO) er intet unntak.

Ved norske universiteter og høyskoler i 
dag finner man igjen denne kjønnsdelingen 
på ulike måter og på ulike nivå innad i insti-
tusjonene. Tall fra SSB viser at antallet kvin-
nelige studenter gikk forbi antallet mannlige 
studenter på høyskolenivå på 1980-tallet, og 
på universitetsnivå på 1990-tallet. I dag er 
kvinnene fortsatt i flertall. Tall fra Database 
for statistikk om høyere utdanning (DBH) 
forteller oss at av de totalt 260.547 studen-
tene som var registrert i 2015 var 157.034, 

altså 60 % av dem, kvinner. Men det betyr 
ikke at de 103.513 mennene som befinner 
seg innenfor høyere utdanningssystemet i 
dag er en utrydningstruet art innen akade-
mia; det er fortsatt slik at mennene domine-
rer høyere opp i det akademiske hierarkiet.

Vertikal og horisontal segregering
Tendensen med en kvinnedominert student-
masse og mannsdominans på de høyere 
stillingsnivåene, kan beskrives som horison-
tal versus vertikal segregering, slik Cecilie 
Thun og Øystein Gullvåg Holter fra Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning på UiO har 
beskrevet i en svært interessant fors-
kningsrapport fra 2013 kalt «Kjønnsbalanse 
og læringsutbytte - En studie av betydnin-
gen av kjønns(u)balanse for masterstuden-
ters opplevelse av læringsutbytte og studie-
kvalitet». I dette forskningsprosjektet foku-
serte de på den horisontale segregeringen, 
altså den skjeve fordelingen av kvinner og 
menn på utdanningsretninger og fag. Denne 
kjønnsubalansen skrives mer om senere i 
artikkelen. Den vertikale segreringen hand-
ler om fraværet av kvinner på de høyere 
stillingsnivåene og det som kalles kvinners 

karrieretap i akademia:
Kvinners karrieretap henger sammen 

med at kjønnssammensetningen i akademia 
er meget skjev, sett ut fra akademisk karri-
erenivå. På lavere nivåer er kvinner i flertall, 
mens menn er i flertall på høyere nivåer. At 
denne situasjonen vedvarer, og at numerisk 
mannsdominans særlig på de høyeste nivå-
ene bare synker svært sakte, har aktualisert 
spørsmål om hva slags sosiale og kulturelle 
mekanismer som gjenskaper status quo. 
Hvorfor faller kvinnene fra, oppover på kar-
rierestigen? (Thun og Holter, 2013:4)

Det har blitt skrevet en god del om denne 
problematikken og det har blitt forsket mye 
på hva som gjør at kvinner faller fra i løpet av 
det akademiske karriereløpet, en tendens 
som gjerne kalles «the leaky pipeline». For de 
som vil lese mer om denne tematikken, kan 
nettsidene til Komité for kjønnsbalanse og 
mangfold i forskning være vel verdt et besøk.

Hvorfor lekker det?
Forskningen på feltet tyder på at det er 
mange og sammensatte årsaker til hvorfor 
kvinnene – som til tross for at de er i flertall 
både som studenter og stipendiater, og alle-

rede besitter om lag halvparten av den 
vitenskapelige staben i lavere stillinger i 
norsk akademia – ikke utgjør mer enn en 
fjerdedel av professorene. Dette frafallet 
kan ikke bare forklares ved at det fantes 
langt færre kvinner i akademia den gangen 
dagens professorer ble rekruttert, skriver 
fire UiO-professorer i en kronikk i Aftenpos-
ten på kvinnedagen i år. De viser til at kvin-
ner tildeles færre forskningsmidler og pri-
ser enn sine mannlige kolleger og at det fins 
hierarki mellom de ulike fagretningene der 
typisk kvinnedominerte disipliner havner 
nederst på rangstigen. Jo lengre ned på 
dette hierarkiet man kommer, jo høyere er 
nettopp andelen kvinner i vitenskapelige stil-
linger. Kronikkforfatterne peker også på at 
det er stor fare for bias i både ansettelser 
og fagfellevurderinger. Forsøk med fiktive 
jobbsøknader der kun kjønnet på søker var 
byttet ut, viste at akademikerne som 
bedømte dem så på kvinnen som klart min-
dre kompetent enn mannen og de foreslo 12 
% lavere lønn for henne enn for den mann-
lige motparten. I et akademia som er blitt en 
svært konkurransedrevet sektor er det der-
med ikke så rart at kvinnene sliter mer med 
å nå fram til den forjettede professortittelen. 
De fleste befinner seg allerede innen fagfelt 
som sjelden anerkjennes og de rammes 
samtidig av kjønnsstereotypiske forestillin-
ger om kvinner og menns kompetanse. Som 
professorene konkluderer med i kronikken, 
vil dette klart antas å påvirke kvinners til-
gang på faglige nettverk, ressurser, mento-
rer, deltagelse i forfatterteam og generelt 
muligheten til å bli en «talentfull forsker».

Utover de rent faglige begrensningene 
som ser ut til å ramme kvinner som ønsker 
en topposisjon i akademia, fins det en tendens 
til at kvinnelige forskere eller doktorander 
ender opp med mindre meritterende oppga-
ver enn de mannlige, skriver Thun og Holter i 
rapporten nevnt tidligere. De bruker oftere tid 
på undervisning og administrativt orienterte 
oppgaver, oppgaver som ikke gir uttelling i 
form av publiseringspoeng, høy status eller 
teller nevneverdig ved opprykk. De skriver 
også at «den nye forskerrollen» i akademia i 
dag må håndtere en arbeidssituasjon preget 
av langvarig usikkerhet og midlertidighet 
samt høye prestasjonskrav. Det er dermed 
tidkrevende å posisjonere seg i et slikt miljø. 

Og den tiden har kvinner mindre av enn 
menn, viser AFIs (Arbeidsforskningsinstitut-
tet) tidsbrukundersøkelse blant vitenskapelig 
ansatte i universitets- og høgskolesektoren. 
Der kommer det frem at menn i langt større 
grad enn kvinner jobber utover normalar-
beidsdagen og heller bruker tiden om kvelden 
til å skrive artikler og gjøre annet arbeid som 
gjør at de raskere kan klatre i den akade-
miske karrierestigen. Kvinner jobber i større 
grad på dagtid, da forskningsinnsatsen ofte 
må konkurrere med undervisning og admi-
nistrasjon. De får dermed langt mindre sam-
menhengende tid til forskning. Årsaken til 
dette er familielivet. Manglende likestilling i 
hjemmet slår dermed sterkt ut i kampen om 
professorstillingene for kvinnenes del.

Til tross for alle utfordringene kan det 

likevel se ut som om kjønnsubalansen sakte, 
men sikkert er i ferd med å utjevne seg. 
Antallet kvinnelige professorer stiger jevnt 
og trutt, om enn sakte. Det kan se ut til at 
tiår med stort fokus på problemet og mål-
rettede tiltak ser ut til å ha hatt ønsket 
effekt. Selv om kvinner fortsatt bare utgjør 
25 % av professorene, var tilsvarende andel 
kun 16 % i 2004. Hvis denne økningen fort-
setter i samme tempo, vil 40 % av norske 
professorer være kvinner i 2028. Så kan 
man selvsagt diskutere om dette er raskt 
nok, eller om våre høyere utdanningsinsti-
tusjoner bør sette seg større ambisjoner 
om når kjønnsbalansen skal oppnås.

Likestillingsstatus på UiO
Så hvordan står det egentlig til med kjønns-Et eksempel på en «leaky pipeline» fra Equality Challenge Unit (ECU).

Infografikk fra Statistisk sentralbyrå over hvilket fagfelt studenter ved universiteter og høgskoler 
per 1. oktober 2015 studerer.

Infografikk fra Statistisk sentralbyrå over hvordan antall studenter har endret seg over tid frem 
til 2015.

Karen Older-
vik Golmen
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balansen på Universitetet i Oslo, både mel-
lom studentene og blant de ansatte? En 
kjapp runde på DBH gir noen svar:

UiOs samlede studentmasse besto i 
2015 av 27.886 personer, og kvinner utgjor-
de 60 % av disse. Ved mitt eget fakultet, Det 
medisinske fakultet, studerte det i 2015 
1.555 kvinner (71 %) og 648 menn (29 %). Til 
sammenligning var fordelingen på Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
2.156 kvinnelige (37 %) og 3.614 mannlige 
(63 %) studenter.

Ser man på enkeltutdanningene, er 
kjønnsskjevheten enda mer markant. På 
masterprogrammet i Klinisk ernæring var 
det i fjor 164 studenter. Av disse var kun 9 
menn (5 %). På masterutdanningen i Syke-
pleievitenskap (heltid og deltid kombinert) 
utgjorde kvinner 47 av 52 studenter, altså 
90 %. I motsatt ende av skalaen finner vi 
masterprogrammet i Informatikk: pro-
grammering og nettverk. Der var det 34 
kvinner (13 %) og 236 menn (87 %) i 2015.

Det har de siste årene vært mye opp-
merksomhet rundt hvordan de presti-
sjetunge profesjonsutdanningene i dag 
domineres av en stadig større andel kvin-
ner. På Medisinstudiet ved UiO utgjør kvinner 
nå 66 % av studentene. Også ved de andre 
medisinstudiene i landet er det et klart fler-
tall kvinnelige studenter. På odontologi var 
kvinneandelen 75 %. Ubalansen er enda 
sterkere på profesjonsstudiet i psykologi; i 
fjor var kun 19 % av studentene der menn og 

fagmiljøet er bekymret for utviklingen.
Blant de ansatte ser man at det i saks-

behandler-/utrederstillinger er 71 % kvinner, 
mens det i undervisnings- og forskerstillin-
ger kun er bortimot 40 %. UiO har 55 % 
kvinnelige stipendiater og 44 % kvinnelige 
postdoktorer. På professornivå er andelen 
kvinner 30 %. Også på toppledernivået på 
universitetet er kjønnsbalansen skjev i favør 
av menn; blant dagens 8 dekaner finner vi 6 
menn og 2 kvinner, mens det er 3 kvinnelige 
fakultetsdirektører.  

Guttefag og jentefag
Tallene over viser med all tydelighet at 
svært mange studenter velger utdanning på 
bakgrunn av hvilket kjønn de tilhører. 
Kjønnsstereotypiske forventninger til hva 
som er typiske «gutte- og jentefag» ser ut 
til å sørge for at et mindretall unge tar utra-
disjonelle valg – og det til tross for at Thune 
og Holter (2013) i sin studie viste at alle stu-
dentene i intervjuundersøkelsen deres var 
positive til kjønnslikestilling og tok det som 
en selvfølge at de var likestilte.

Det studentene derimot oppgav som noe 
negativt og ubehagelig, var å oppleve for-
ventninger til egen faglige innsats basert på 
disse kjønnsstereotypiene. En antakelse om 
at jenter generelt ikke er like flinke som gut-
tene i realfag eller data var for eksempel 
noe de kvinnelige informatikkstudentene 
følte på. Ingen av studentene kjente seg 
igjen i de stereotypiske kjønnsforventnin-

gene de ble utsatt for, men likevel henviste 
de til de samme kjønnsstereotypiene med 
typiske kvinnelige og mannlige egenskaper 
når de skulle forklare de kjønnsdelte utdan-
ningsvalgene eller hvorfor de ønsket seg 
kjønnsbalanse på studiet sitt. Fagene opp-
levdes i stor grad som kjønnede. Forskerne 
skriver at dette kan skyldes at studentene 
er «vokst opp med likestilling» i et samfunn 
som ikke aksepterer kjønnsdiskriminering. 
Siden studentene opplever at kvinner og 
menn har like muligheter oppfattes studie-
valg heller som å henge sammen med ulike 
biologiske egenskaper hos gutter og jenter 
og/eller med ulik sosialisering av gutter og 
jenter. Slike implisitte kulturelle forståelser 
av kvinnelighet og mannlighet kan dermed 
være årsaken til at studenter velger så 
kjønnstradisjonelt når de skal starte på en 
utdanning. Kjønnsstereotypier er seiglivede, 
konkluderer forskerne.

Thune og Holters rapport viser entydig 
at studentene i undersøkelsen ønsker seg 
et kjønnsbalansert samarbeid og studie-
miljø. Samtidig viser studien hvordan kjøn-
nede oppfatninger eller stereotypier er 
knyttet til de ulike fagene og påvirker valg og 
vurderinger, både blant studentene og blant 
personalet på faget.

Studentene ser på et kjønnsblandet stu-
diemiljø som positivt for både læringspro-
sesser og læringsutbytte. De beskriver 
kjønnsblandede studentgrupper som mer 
«dynamiske» enn grupper med kun ett 
kjønn og har gode erfaringer med å jobbe i 
dem, samtidig som at kjønnsbalansen sik-
rer at flere perspektiver og erfaringer kom-
mer til uttrykk.

Men selv i utdanninger med tilnærmet lik 
kjønnsbalanse kan det oppstå utfordringer 
med forskjellsbehandling. Et problem Thune 
og Holter trekker frem i rapporten er hvor-
dan kjønnede forståelser og uformelle nett-
verk kan ha mye å si for studentenes videre 
rekruttering til stipendiatstillinger. Studen-
tene på statsvitenskap fortalte om «flinkis-
gutter» og «flinke piker» som ble oppfattet 
svært forskjellig både blant medstudenter 
og blant de vitenskapelige ansatte på insti-
tuttet. «Flinkisgutta» fikk bedre kontakt med 
og mer anerkjennelse av forelesere og 
andre vitenskapelige ansatte enn de flinke 
jentene. Dette er typisk faktorer som kan 

føre til skjev rekruttering til en videre for-
skerkarriere senere.

Forskerne anbefaler i rapporten at 
kjønnsbalanse bør prioriteres tydeligere 
enn i dag og at det må tematiseres tidligere 
i studieløpet. Funnene deres viste at studen-
tene stort sett ikke valgte kjønnsskjeve 
utdanninger ut fra en egen refleksjon om 
kjønn. Snarere var denne kjønnsskjevheten 
noe de opplevde utover i studieløpet og noe 
de stort sett ikke var glade for.

Det gjøres i dag en del tiltak for å bedre 
kjønnsbalansen på utdanninger som domi-
neres av et kjønn. Det gis såkalte «jentepo-
eng» ved enkelte utdanninger på NTNU, men 
UiO ønsker ikke å innføre en lignende prak-
sis med kjønnspoeng for f.eks. menn på 
profesjonsutdanningene. I stedet satser de 
på andre strategier for å rekruttere fler 
menn, som «guttedagen» på psykologisk 
institutt og et eget likestillingsprosjekt på 
masterprogrammet i Klinisk ernæring.

Er kjønnsubalansen et samfunnspro-
blem?
Er det så nøye om studentene velger 
kjønnstradisjonelt, da? Som vist over fører 
kjønnsbalanse til bedre studiemiljø og 
læringsutbytte, men hvilke konsekvenser vil 
det ha for samfunnet for øvrig om denne 

tendensen fortsetter? Her må vi tilbake til 
problemstillingen innledningsvis i denne 
artikkelen, der man ser med bekymring på 
den lave andelen menn i helseutdanningene. 
Er det et samfunnsproblem om det bare fin-
nes kvinnelige sykepleiere, leger, tannleger 
eller psykologer?

Et hovedargument for å svare ja på det 
spørsmålet, er at helsesektoren spesielt 
bør speile befolkningen i størst mulig grad 
av hensynet til de som skal behandles av 
disse yrkesgruppene. Hvis det for eksempel 
fins nesten utelukkende kvinnelige psykolo-
ger kan det oppleves utfordrende for en del 
menn å finne en terapeut, fordi de kan ha 
problemer som relaterer til sitt eget kjønn 

og trenger et mannlig perspektiv for å føle 
seg forstått.

Det er også et poeng at man i et kjønns-
delt akademia – enten det er innenfor utdan-
ningene eller de vitenskapelige stillingene – 
risikerer et gedigent tap av talent ved å kun 
rekruttere fra halvparten av befolkningen. 

Det er nødvendig å utnytte alle de men-
neskelige ressursene i samfunnet vårt.

KILDER:
http://www.nsd.uib.no/ 
www.uio.no

Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønns-
forskning, Universitetet i Oslo: «Kjønnsbalanse og læringsutbytte: En 
studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters 
opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet» (2013)

Nettartikler fra www.uhr.no, www.kifinfo.no, www.aftenposten.no, 
www.nrk.no, www.forskning.no og www.universitas.no.

Tabell fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) som viser kjønnsfordelingen innenfor de ulike stillingskategoriene ved Universitetet i 
Oslo i tidsrommet 2011 - 2015.

Tabell fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) som viser andelen kvinner innenfor 
ulike grupper studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo i perioden 2010 - 2015.

Oversikt over vitenskapelige ansatt i 2015, brukt som illustrasjon til en kronikk i Aftenposten 8. 
mars 2016 skrevet av Øystein Gullvåg Holter, Solveig Kristensen, Knut Liestøl og Lena M. Tallaksen 
fra Universitetet i Oslo.
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TEKST: INGEBORG SOPHIE BJØNNESS RIBU

I høst ble det nedsatt en 
vervegruppe som, sammen 
med lokale tillitsvalgte, skal 
jobbe systematisk med å 
nå ut til nyansatte, potensi-
elle medlemmer på alle 
enheter. Like før jul ble det  
gått ververunder på HF 
som pilot, og utover våren har så godt som 
alle enheter fått besøk av vervegruppa. 
Det er mange gode grunner til å verve nye 
medlemmer. Alt fra fristende vervepremier 
til den som verver, og styrke til NTL UiO 
gjennom flere medlemmer burde lokke de 
fleste til verveaktivitet. Vi kan alle ta en ver-
vesamtale med en kollega ved kaffetrakte-
ren eller i heisen, men det er ikke alltid så 
lett å vite hvem man skal forsøke å verve, 

eller hva man skal si. Kontoret har derfor 
nedsatt en vervegruppe, bestående av Line 
Grenheim og Katja Andersson fra kontoret, 
Ingrid Sand fra MN og Ingeborg Ribu fra HF, 
som skal følge opp de lokale tillitsvalgte og 
verveaktiviteten på de ulike enhetene. 

Gruppa er organisert slik at hvert med-
lem fungerer som vervefaddere for fire 
enheter hver. Sammen med de lokalt tillits-
valgte har vi nådd ut til nye og gamle ansat-
te, delt ut pepperkaker og pastiller, informa-
sjon om NTL, LO og LO Favør, og hatt mange 
fine samtaler med potensielle medlemmer. 
Enkelte grupper ansatte har vært lettere å 
nå ut til enn andre. For eksempel viser erfa-
ringer fra ververundene at mange stipen-
diater ikke er organisert i det hele tatt, og 
mange vet ikke at vi også organiserer viten-
skapelig ansatte. 

Erfaringene fra ververundene er mange 

og varierte. Hver enhet har sine utfordrin-
ger og muligheter, og medlemsgrunnlaget 
kan være veldig forskjellig fra enhet til 
enhet.  Selv om målet med ververundene 
har vært å nå ut til nyansatte, ser vi at det 
er vel så fruktbart å banke på dørene til de 
som har vært ansatt lenge, men som kan-
skje ikke er organisert. Og har de vært 
organisert i andre foreninger, så har de 
stort sett satt pris på besøket. 

Sammen med de lokale tillitsvalgte har 
vervegruppa prøvd å finne fram til nye 
ansatte på hver enhet, og rett og slett ban-
ket på dører og fortalt hvem vi er. Synlighe-
ten er viktig, selv om vi ikke kan vite sikkert 
om rundene har ført til konkret med-
lemsvekst, så er det hyggelig å bli gjenkjent 
av to utenlandske stipendiater i kantina på 
Psykologisk institutt som «she’s the one 
from the Union I told you about». 

Verv en venn
Ingeborg 
Sophie Bjøn-
ness Ribu

Vervegruppas fire medlemmer har først og fremst holdt kontakt med lokalt 
tillitsvalgte, men snakker gjerne også med andre medlemmer ute på enhe-
tene dersom det er noen andre som ønsker å ta en ververunde. Ta kontakt 
med din vervefadder for en uformell prat.

LINE GRENHEIM koordinerer gruppa, og har ansvaret for å følge opp ver-
veaktiviteter på AF, ADS, FSAT og UV. Er du tillitsvalgt eller ansatt på en av 
disse enhetene og ønsker å gå en ververunde med Line, eller ta en prat med 
henne, kan hun nås på line.grenheim@econ.uio.no

KATJA ANDERSSON holder også til på NTL-kontoret, og har ansvar for 
enhetene USIT, KHM, NHM og Cicero. Hun står klar til å gå ververunder med 
ansatte på disse enhetene når som helst, og kan nås på katjaa@ifi.uio.no

INGRID SAND jobber i fakultetsadministrasjonen på Mat.-Nat, og følger opp 
verveaktivitet på MN, Jus, EA og UB. Kontakt henne for verving på din enhet 
via e-post ingrid.sand@mn.uio.no

INGEBORG RIBU er stipendiat på HF, og har i tillegg til eget fakultet, ansvar 
for verving på SV, ODONT og MED. Vil du ha besøk av Ingeborg kan du sende 
en mail til i.s.b.ribu@iln.uio.no

Hvordan er vervegruppa 
organisert?

Tips til vervesamtalen
Du trenger ikke være lokalt tillitsvalgt eller 
medlem av vervegruppa for å verve nye med-
lemmer. Dersom du føler deg kallet eller inspi-
rert av den aktiviteten som har foregått i løpet 
av våren, kan du jo prøve å overbevise en kol-
lega om at medlemskap i NTL lønner seg. 
Grunnene til å bli medlem i NTL er mange, og 
noen trenger litt ekstra dytt i ryggen før de 
velger å bli medlem i NTL. For noen er det poli-
tiske grunner til at man velger seg ett forbund 
over et annet, og andre har kanskje yrkes-
messige grunner til valg av forening. For noen 
kan fagforeningsmedlemskap være veldig 
personlig, men vi må ikke være redde for å 
spørre «er du fagorganisert?» Fordelene med 
et NTL-medlemskap er mange, og det er disse 
fordelene vi mener er viktige å legge vekt på 
når man verver nye medlemmer. Noen 
eksempler man kan trekke fram er at:
• NTL UiO er aktiv i universitetsdebatten, og 

jobber aktivt med arbeidsvilkårene ved 
UiO.

• NTL UiO organiserer alle ansatte på UiO, 
uavhengig av fagbakgrunn.

• Gjennom NTL får du tilgang til kurs og kon-
feranser, og utdanningsstipend gjennom 
LO Stat. 

• LO favør er markedets beste og billigste 
innboforsikring.

• Dyktige tillitsvalgte i alle nivåer, som jobber 
bla. For en solidarisk lønnsutvikling.

• NTL er det største forbundet av ansatte i 
staten.

• NTL UiO har stor gjennomslagskraft både 
i forbundet og i LO, noe som igjen fører til 
at LO tar universitetspolitikk på alvor.
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Vi hadde vore vakne heile natta
vennane mine og eg, vi gjekk
bivrande gjennom frosten gjennom
den krystalliserte eksosen gjennom
restane av nattmat og modernismens
betongdraumar
Snart var det morgon
sola skulle stige og
dimme skinet av
reklameskjermane i storbynatta
Vi såg ut over byen ut over tida
Vi såg kvarandres ansikt dei sømlause
restane av svevstøv i auga
Vi hadde ikkje sove og ikkje drøymd
Drauman og alt
som ikkje lenger er vårt, vi har ingen
eigne draumar

Vi såg vår generasjons beste sinn øydelagt av kapitalismen
ei instrumentell fornuft
av kjønnsleppetrimmingar, PTar
deltidsjobbar og endelause frilanstimar
av ein prostitusjonsøkonomi der mennesket er tenesta vi skal 
selje
av løftet om at ein kan bli noko men at arbeidet aldri betalar 
nok
i eit språk der det er opp til oss
vi må berre bli betre til å konkurrere
Vi mista oss sjølve i skjønnheita
imellom lysa på Times Square, i Las Vegas

Tokyo, Hong Kong, Beijing
i dei skulpturerte kroppane, i koppane
til uteliggjarane, i skiten i myntane,
rendene i hendene, i lufta, i lungene
Vi såg språket blinke i sitt mest reaksjonære
og neonvakre frå skjermane, gispa i møtet
med dei svevande lysansikta, våre gudar
porelause, rynkelause, vi lærte
at skjønnheit er det som ikkje lar seg merke av tida
ei flate erfaringa ikkje skriv seg inn i

Vi såg folk gå frå å samle seg omkring å endre samfunnet
til å samle seg om å endre seg sjølv
Vi såg grensene bli utviska
såg reklamer for nye puppar bli
som reklamar for bh-ar før var, korsetta
som flytta seg frå utsida til innsida av huda
Eg reiste til Vestkysten og budde i byane
med hovudkvartera til Instagram, Apple, Amazon
Twitter, Über, såg lokomotivet i den Amerikanske økonomien
og alle dei som blir overkøyrd, svarte og kvite
som søv på gatene, skit på gatene, et på gatene,
les The Great Gatsby på gatene 

Og vi såg innovasjon målt i tenester utvikla for middelklassa
ein app for food delivery, ein app for henting og vasking av 
klede
ein app for massasje, leksehjelp, vaskehjelp, for billeige og 
leige
av pusterom og kontorlokale og ein dag las vi

at folk der heime ønskte
at velferdsstaten skulle bli den nye halliken
Kanskje er det prostitusjon vi skal leve av etter olja
Suge kvarandres kuk i staden for å klippe kvarandres hår
Ein glidemiddeløkonomi i staden for ein oljeøkonomi
Mjukt vått glatt

Vi såg ein vestleg generasjon vekse opp
med større velstand enn nokon annan
i eit revolusjonært informasjonssamfunn
lengre skulegang og universitetsgradar
tilgjengeleg for nesten alle i Europa
Vi såg vitskapen ta sjumilssteg
Vi såg verda legge seg under fingertuppane
som kode, vi såg internett vekse frå
telefonnettet til lufta omkring oss
Såg kunnskap bli tilgjengeleg for fleire og fleire
men også forsvinne i mylderet, bak
puppegleppane, kjoleskandalane,
muffinsmagane og penisforlengarane
Vi såg medisinen utrydde sjukdommar
som hadde drepe millionar
men også framtida blinke i horisonten
der antibiotika sluttar å fungere
Såg Martin Shkreli bli verdas mest hata mann
big pharma blei big business
I Europa var vi den tapte generasjonen
som ikkje får jobb, ikkje får kjøpe bustad
som bur heime hos foreldra våre
og ikkje tør å få barn,
I USA
var studiegjelda vår
den største gjelda i landet
og vi lærte ord som cancer dept
å frykte det å bli sjuk og døy
eller å bli frisk og måtte leve med gjelda
Vi såg genar bli tatt pantent på
Vi såg HeLa-celler redde tusenvis
som ikkje visste kven Henrietta Lacks var
Fordi ikkje ein gong familien til Henrietta visste
at cellene legene tok frå hennar svarte kropp
som dei seinare laga medisin av
gjorde folk i kvite frakkar rike
Men det er jo heilt vanleg å dø
som G skriv

og vi tenkte på korleis nokon profitterer på døden og sjuk-
dommen
den akutte, den sakte framskunda
kva orda og frasene våre tyder, som at alle er like mykje verd
For kven, spør diktet til G, og eg tenkjer på kalkylane
dei brukar når dei skal vurdere utbetringar av
vegar, til dømes
der eit liv har ein heilt spesifikk og konkret verdi
Og om når liv innhylla i svart og kvit hud skal få
same verdi, I can’t breathe, ikkje i dag, ikkje i morgon

Og eg tenkte at
orda er det elastiske hylsteret som omgir kroppen
og på ei historie der ein
frigjort afro-amerikansk slave
møter ein gjeng kvite
som tar han til fange, tar papira
som provar fridomen hans
og et dei
Så mykje er fridomen verd
Så mykje er orda verd
I can’t breathe

Vi som ikkje visste
om vi kunne tru på orda lenger.
Likevel skreiv vi.
Likevel måtte vi skrive.

Stopp, pust. Lukk auga. Tenk på alt
lyden av alt som aldri snakkar, på hudas varme under sola
ein sommardag du sit med lukka auga. På steinane
som slår mot kvarandre i fjæra om dagen og natta, dei
heilt små rørslene som er bølgjer og som er flo og fjære
som er solas og månens hender som stryk over oss.
Tenk at det sit eit lite barn i fjæra med bøtte og spade
og redningsvest, det er kanskje to år, det har lært å seie
mamma, pappa, lys og babba (bror), og verb som spise, sitte
gå, stå, enkle substantiv som denga (senga) vatn og lys.
Dette er også verda.
Det kjem det ein vind gjennom skogen og håra
reiser seg i nakken til den kvinna som sit på varme svarte 
svaberg
og ser på barnet og lurer på kva verd barnet vil få.
Barnet kan ikkje forbli i det
slik diktet heller ikkje kan forbli

Vi publiserer Eit Manifest med tillatelse av Kristina Leganger 
Iversen (f. 1989). Hun er forfatter og ga i 2011 ut diktsamlingen 
«Hjartemekanikk». Leganger Iversen studerer ved Universi-
tetet i Oslo, og ble invitert av NRK som én av fire forfattere 
under 30 til å skrive et manifest under overskriften «Derfor 
skriver jeg». Manifestene ble publisert i mars i år på nrk.no.

EIT MANIFEST 
av Kristina Leganger Iversen

KULTUR
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TEKST: INGRID SAND

NTL UiO var representert ved delegater 
(Sara Sundby, SV; Mari Helen Varøy, MN; 
Line Grenheim, SV) som ble valgt under et 
medlemsmøte for unge medlemmer tidli-
gere i år. I tillegg deltok flere studenttillits-
valgte og delegater fra universitetene og 
høgskolene, samt unge arbeidstakere fra 
hele staten. Under konferansen samarbei-
det delegasjonen fra NTL UiO tett sammen 

med andre delegater fra universitets- og 
høgskolesektoren, og var aktive bidragsy-
tere i utforming av NTL Ungs politiske platt-
form, handlingsplan og uttalelser. Gjennom 
tre dager deltok delegasjonen på politiske 
verksteder om blant annet pensjon, vel-
ferdsprofitører, grønn omstilling og TTIP og 
TISA , og var med på å vedta ungdommens 
krav til framtidas arbeidsliv.

Sara Sundby var en aktiv konferansedel-
taker med stor påvirkningskraft, men 

uttrykker behovet for å fokusere særlig på 
midlertidighet i utforming av ung politikk:

- I tillegg til at konferansen var utrolig 
lærerik, var det utrolig morsomt å få lov til å 
utarbeide politikk. NTL Ung er en unik arena, 
der grupper, som f.eks. stipendiater, som 
normalt faller mellom to stoler, kan løftes 
frem. Alt for mange unge, studenter og mid-
lertidige er uorganiserte og her har fagfore-
ningene en jobb å gjøre, mener Sundby.

i barndomen i sommardagen i bilete:
Pusterommet.
Barnet skal reise seg og lære seg å snakke,
ta orda i munnen slik det no tar jorda i munnen.
Etter timesvis med mødrer som bokstaverer
ifrå mjølkekartongar ved frukostbordet
ifrå tannkremtubar over vasken ved tannpussen
og med ark og penn prøver det å få til bokstavane
ein koreografi ein dans over arket.
Fordi å skrive er å lære å sjå og å røre seg i verda
å halde fleire plassar i sinnet og i hendene.
Barnet skal lære seg ord om verda og andre barn
om det som er utanfor seg sjølv og urettvist og vondt,
men også, godt, vakkert, fritt.
Eg skriv og lukkar auga, hendene kjenner tastaturet
slik eg kan lukke auga og gå gjennom romma i det første 
huset
Sjå det barnet som var broren min.
Sjå det språklause med språket.

Eit lite dikt.
Eit lite blad.
Eit stein som blir
slipt så mjuk og rund
av tusen bølgjer
til han passar i nett di hand.
Det må finnast ein plass for både òg.
For trua og tvilen, for dei store orda og for dei små orda.
Sola som står opp
og ser som oss
nådelaust og brennande
over ei verd.
Å skrive dikt om trea.
Å skrive dikt etter leirene.
Å skrive om havet
som ikkje er middelhavet.
Å skrive om middelhavetutan å skrive om båtane.
Å skrive om barn i fjæra
utan å skrive om strendene
og alt som vert skylt opp.
Det som forsvinn.
Det som kan både ligge
i og under overflata
slik det ligg
i og under diktet

i og under språket.
Det som trekkjer i orda
slik månen trekker i havet
som berre er synleg
i slik overflata av vatnet
sakte reiser seg og fell.

Skjønnheita. Det fryktelege. Språket
korleis det sikrar og øydelegg oss. Diktet
midt i alt, i samfunnet, utanfor.
Å gå bak og forbi
alt maset imellom,
I can’t breathe, å skrive fram
også kroppen, livet, jorda, pusten i det
så vi kan lytte til det.
Liv, blada skjelv,
pusten skjelv, havet stig. Verda
taler ikkje sjølv, men gjennom språket
taler vi, ser vi den, pusten
i det, kroppen, jorda, skogen i det?
Å gjenta: Havet stig.
Å gjenta namnet
til barnet, til den døde.
Eric Garner. Makta
i minnet, i orda, i tydinga
som avleirar seg i verda. Eg ser på
rendene: Fridom
verdigheit, fred. Håpet. Det som motstrider
seg det enkle språket, men også
den enklaste, klaraste. Å seie det.
Vi lever jo her saman. Vi skulle jo
leve her saman. Det heilt enkle.
I can’t breathe.
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Framtidas arbeidsliv
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6.-8. mars gikk NTL Ung-konferansen 2016, med tittelen Fremtidens arbeidsliv, av stabelen. 
Konferansen er NTL Ungs øverste organ og avholdes årlig, og deltakerne er både student-
medlemmer og unge yrkesaktive i NTL under 35 år. Årets konferanse var den andre siden 
NTL Ungs opprettelse i fjor. 
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VI INFORMERER...
Husk å gi beskjed til kontoret dersom 
du endrer adresse internt, blir pensjo-
nist eller slutter i jobben.

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

NTL-kontoret 
Postboks 1034, Blindern, 0316 Oslo   
E-post: kontor@ntl.uio.no  
Telefon: 228 57252 

Folk på kontoret: 
Alle dager: 09.00 - 16.00 
Ellen, Natalia, Katja og Line.

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

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

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

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

Geir Mathiessen, styremedlem 
Knut Kjelstadli, styremedlem 
Mari Helén Varøy, styremedlem 
Marianne Midthus Østby, styremedlem 
Olav Andreas Hoemsnes, styremedlem

Varamedlemmer til styret: 
Kristina Enge, vara 
Tobias Langhoff, vara 
Frode Lyshaugen, vara

Andre tillitsvalgte: 
Kaja Santelmann, studieleder 
Tlf: 22850065 • kaja.santelmann@jus.uio.no

Ingrid Sand, redaktør Ny Giv 
Tlf: 90 72 73 03 • ingrid.sand@mn.uio.no
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Hovedbibliotekar Ulrik Sverdrup er NTL UiOs 
eneste nålevende æresmedlem. Han har 
hatt tillitsverv i foreninga gjennom 45 år. 
Ulrik ble medlem i NTL UiO i 1971. Han var 
leder i foreninga fra 1974 til 1979. Etter det 
var han i mange år nestleder, og siden vært 
et aktivt styremedlem. Ulrik har frontet 
mange viktige saker for NTL og de ansatte 
ved UiO. Han var tidlig ute med analyse av 
bruk av målstyring i Staten, og gikk allerede 
i en artikkel i 1996 ut mot New Public Mana-
gement og målstyring. På 2000-tallet var 
han en sentral pådriver (sammen med For-
skerforbundet) for å få hjulene i gang i beve-

gelsen «Fritt akademia / Vox Academica», 
som i januar 2005 arrangerte massemøte 
i universitetets aula og mobiliserte 1500 
akademikere til fakkeltog i gatene. I tillegg 
var Ulrik sentral i å få i stand professoropp-
ropet, som resulterte i 4000 underskrifter 
fra vitenskapelig tilsatte mot den nye Uni-
versitets- og høgskoleloven som ble lansert 
av den sittende Bondevikregjeringen.

Ulrik Sverdrup har gjennom sitt virke 
gjennom alle disse årene hatt umåtelig stor 
betydning for denne foreningens arbeid, og 
for NTLs arbeid på nasjonalt plan. Vi ønsker 
Ulrik lykke til som pensjonist, samtidig som 
vi føler oss sikre på at vi ikke har hørt siste 
ord fra Ulrik.

Trer av etter 45 år som tillitsvalgt
På årsmøtet for NTL UiO i mars takket organisasjonen Ulrik Sverdrup for 
hans lange og omgangsrike arbeid i foreninga.


