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«Alle skal ha lik mulighet til lønnsmessig utvikling»
Sitatet over er fra UiOs lønnspolitikk, som alle forhandlingsparter ved UiO er forpliktet
til å overholde.
Det er flere forhold fra lokale forhandlinger som viser at UiOs ledelse ikke følger formuleringene i egen politikk.
Store tillegg gis til enkeltpersoner. Enkeltpersoner har fått lønnsopprykk på opp i mot
200 000 kroner i en forhandling, noe som selvfølgelig går på bekostning av andres
lønnskrav.
Det er store lønnsforskjeller. UiOs best lønnede tjener nesten 4 ganger så mye som den
laveste lønnede. Og innad i stillingskodene, hvor man skulle tro folk gjør sammenlignbare oppgaver, skiller jevnt over omtrent 100 000 kroner mellom bunn og topp. I professorkoden så mye som 600 000 kroner.
Enkelte grupper får mye mer enn andre. Professorene får dobbelt så mye som sin
andel, allikevel har de ikke like god lønnsutvikling om som mange andre ansattgrupper
ved UiO – for eksempel administrative ledere.
En liten del av UiOs ansatte får lønnsopprykk i lokale forhandlinger. Dette tallet ligger
nokså stabilt på i underkant av 20 %. Altså vil det store flertallet ikke få lønnsutvikling
når UiOs parter får bestemme. Fordelingen er bredere blant NTLs medlemmer.
Disse faktaene kan vanskelig kombineres med forpliktelsen om at alle skal ha like muligheter. Tvert i mot markerer UiO seg som en arbeidsgiver som jobber for større forskjeller – i samfunnet og blant ansatte.
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2 Leder

Høsten 2016 vil by på krevende lokale lønnsforhandlinger, videre
kamp for en mer sosial lønnsutvikling på vår arbeidsplass, oppfølging av ansattes medvirkning i lokale saker, enda mer fokus på forskningspolitikken i LO, flere ververunder og inkludering av nye, aktive
medlemmer – kort sagt: En synliggjøring av at fagorganisering er et
politisk verdivalg.

3 Fra redaktøren

Heldigvis er NTL UiO sine tillitsvalgte og ledelse veldig gode på dette
arbeidet. Som en av våre nye tillitsvalgte sier i sin egenpresentasjon
lenger bak i bladet: «…de tillitsvalgte og ansatte på UiO-kontoret har
høy kompetanse på sitt felt og nyter derfor stor respekt.»

9 Studiestart

Fra redaksjonen i Ny Giv sin side vil vi imidlertid bidra til at bredden
av arbeidet i organisasjonen NTL UiO kommer fram. Hva skjer på din
enhet? Hvilke små og store seiere kan vi løfte fram som andre vil
dra nytte av? Og hva engasjerer deg når du leser? Vi minner igjen
om at det er lett å nå oss på ny-giv@ntl.uio.no, og i tillegg til konkrete sakstips ønsker vi oss gjerne tilbakemelding på hvordan vi kan
gjøre Ny Giv til din beste informasjonskanal for foreninga di sin politikk.
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SUDOKU

Ingrid Sand
Redaktør

Og verre kan det bli.
Toppen av rammene ble fjernet i årets hovedtariffoppgjør. Det betyr at grensen for
makslønn i de ulike kodene er fjernet. For mange vil det medføre en etterlengtet justering. Men NTL er bekymret for at UiO vil bruke anledningen til store løft av de som ligger
høyest, uten at bunnen blir med. Og at forskjellene innad i gruppene vil øke.

LØSNING

Vi registrerer at arbeidsgiver og Akademikerne nå synes det er blodig urettferdig at et
Akademikermedlem tjener dårligere enn et NTL-medlem selv om de har samme lønnstrinn. Jeg er enig i at dette er uheldig. Men forskjellene på noen få tusenlapper er tross
alt marginale i forhold til de forskjellen begge disse partene har
jobbet frem ved UiO over mange år. Og ikke minst er det resultatet av en villet politikk fra de samme parter.
NTL vil gjerne se en strategi fra ledelsen for å minske forskjellene mellom UiOs ansatte. Det bør en ansvarlig arbeidsgiver kunne levere.

Følg foreninga på Facebook og Twitter
Facebook “f ” Logo

Ellen Dalen, leder NTL-UiO
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Tjenestemannsloven
under angrep
I et forsøk på å forenkle og endre lovverket som omfatter ansatte i Staten ender Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) opp med å fjerne ‘Lov av 4. mars 1983 nr. 3
om statens tjenestemenn’, bedre kjent som Tjenestemannsloven, og dermed også statsansattes sterke stillingsvern. I 2015 nedsatte Regjeringen et utvalg som skulle evaluere
loven og bruken av den, men KMD har valgt å ikke følge utvalgets anbefalinger.
TEKST: INGEBORG SOPHIE BJØNNESS RIBU

Ny lov om ansatte i Staten
Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD)
sendte i våres ut forslag om
ny lov om statens ansatte på
høring, og i løpet av juni har Ingeborg
NTL sentralt og NTL UiO job- Sophie Bjønness Ribu
bet fram et grundig høringsnotat som peker på hvordan endringene i
Tjenestemannsloven vil påvirke ansatte i
staten generelt og ansatte ved Universitetet
spesielt. Forslaget innebærer at Tjenestemannsloven oppheves. Høringsfristen gikk
ut 1. juli.
Regjeringen ønsker å fornye, forenkle
og forbedre dagens lovverk. NTL på sin side
mener at det ikke er mye man kan endre på
eller forenkle i loven slik den står i dag, uten
å gå på bekostning av sikre demokratiske
verdier, som politisk ansvar, åpenhet og innsyn. Formålet med tjenestemannsretten
har vært, og må fortsatt være, å fastsette
faste regler for forholdet mellom tjenestemennene og staten på en kjent, forutsigbar
og transparent måte. Lovforslaget fra KMD
bryter med dette prinsippet, og NTL kan
ikke støtte forslaget til ny lov om statens
ansatte. I dagens Tjenestemannslov har
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statlig ansatte et sterkt stillingsvern, mens
det nye lovforslaget vil føre til svekkelse på
alle områder.

Høringsforslag til ny Tjenestemannslov
NTL sentralt har levert et høringsforslag, og
NTL UiO har naturligvis hatt sitt å si i denne
prosessen. Som det største fagforbundet i

Tjenestemannsloven

• Lov om statens tjenestemenn ble
•
•

•
•

sist oppdatert i 1983. I 2015 ble det
nedsatt et utvalg som skulle evaluere loven og foreslå endringer.
Tjenestemannsloven er statsansattes Arbeidsmiljølov.
Loven regulerer arbeidsforhold,
spørsmål knyttet til ansettelser,
oppsigelser og vilkår for tilknytning til arbeidsplassene for ansatte i staten.
I april sendte regjeringen ut forslag til «lov om statens ansatte»
på høring, med frist 1. juli.
LO og Unio mener at regjeringen
ikke har fulgt utvalgets anbefalinger ved utarbeidelse av ny lov.

staten, og det eneste som organiserer medlemmer fra alle yrkesgrupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling,
stiller foreningen med en sterk og viktig
stemme.
Lovforslaget inneholder en svekkelse av
tjenestemannsretten som ikke er forenelig
med foreningens politikk, blant annet vil lovforslaget, hvis det vedtas slik det foreligger
nå, svekke stillingsvernet for vikarer i vitenskapelige stillinger og eksternt finansierte
forskere. Det nye lovforslaget åpner også
for at statlige virksomheter på generelt
grunnlag kan fravike kravet til offentlig
kunngjøring ved omstillinger. Dette vil kunne
føre til en praksis der tjenestemenn blir
nødt til å søke på sine egne stillinger ved
omstilling, og at stillingsvernet dermed ikke
blir ivaretatt.
NTL mener det er uklarheter mellom
paragrafer i høringsnotatet. I Paragraf 7
åpner for adgang til vilkårsløs administrativ
midlertidig tilsetning i inntil ett år, mens
paragraf 9 åpner for midlertidig tilsetting i
inntil et halvt år på betingelse av at det er
oppstått uforutsette forhold. Ordlyden er
uklar, og lovforslaget er vanskelig å tolke.
Det kan med andre ord virke som om det
nye lovforslaget åpner for midlertidig ansettelse i både et halvt og et helt år, uten klare
http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

NTL UiO tar opp kampen mot avvikling av Tjenestemannsloven (statsansattes arbeidsmiljølov). Her fra 1. mai-toget 2016.

vilkår og bestemmelser. NTL mener at fast
ansettelse skal være hovedregelen i staten,
og det ikke skal være adgang til kortvarige
tilsettinger uten vilkår, og uten at de vanlige
kravene til tilsettingsprosess blir fulgt. Derfor ber NTL departementet presisere hva
som egentlig er ment med de overnevnte
paragrafene.
NTL UiO er ikke enige i at det er behov
for en større revidering av Tjenestemannsloven, loven fungerer slik den skal. Allikevel
mener NTL UiO at ledere i Staten trenger
bedre opplæring i hvordan loven skal brukes. De foreslåtte lovendringene vil føre til
svekkelse av statsansattes rettigheter.
Disse lovendringene må sees i sammenheng med Hovedtariffavtalen og svekkelsene i offentlig tjenestepensjon. Alle tre
endringene er helt ufordøyelige for NTL.
En endring som er særlig vanskelig å
svelge, er endringen som åpner for at stilhttp://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

linger ikke skal lyses ut eksternt ved omstillinger. Eksterne utlysninger er viktige for å
sikre kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetninger i vitenskapelige stillinger. NTL UiO opplever at det går for lang tid fra en stilling blir
ledig til den lyses ut. Når en stilling blir ledig
tilsettes det ofte midlertidig slik at man kan
skreddersy utlysningen til den som har fungert i stillingen, og slik klarer man ofte å
omgå kvalifikasjonsprinsippet. Alle stillinger
skal som hovedregel lyses ut eksternt, dette
for å kunne sikre kvalifikasjonsprinsippet.
Ved omstillinger er det viktig å sikre egne
arbeidstakere før man ansetter nye. I slike
tilfeller vil det være riktig å inngå en omstillingsavtale som er begrenset til konkrete,
tidfestede omstillingsoppgaver. Dette må
gjelde for alle ansatte i hele virksomheten.
Til avisa Klassekampen sa leder i NTL
UiO Ellen Dalen i sommer at hun hadde
håpet på en lov som strammet inn, men i

stedet får vi en lov som svekker alles rettigheter på alle måter. De ansatte får færre
rettigheter og det blir lettere for arbeidsgiver å si opp ansatte. Et sterkt stillingsvern
sikrer uavhengigheten til de ansatte i staten,
og derfor må opprettholdes.

Uryddig prosess
Det er ikke bare ordlyden i lovforslaget som
provoserer. I 2015 nedsatte regjeringen et
Tjenestemannslovutvalg, med representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Regjeringen skriver at lovforslaget er
en videreføring av dette utvalgets rapport,
noe både LO og Unio avviser i sine høringsforslag. Det er kritikkverdig at regjeringen
ikke følger anbefalingene fra Tjenestemannsutvalget når de utformer ny lov om
ansatte i staten.
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Utdanning som vare
Fra tid til annen lufter personer på høyresida tanken om at studenter bør betale for høyere
utdanning. Seinest i Klassekampen 16. august 2016 foreslås «en moderat egenandel» av
Mats Kirkebirkeland i Civita. La oss se på argumentene:
TEKST: KNUT KJELDSTADLI,
PROFESSOR I HISTORIE OG STYREMEDLEM I NTL UIO

Kronargumentet er at den
nåværende ordningen med
gratis utdanning og statlig
finansiering sies å tjene «de
mest privilegerte i samfunnet». Det er riktig at flertallet i befolkingen i dag – to
tredeler – ikke har høyere
utdanning. Men
dette er jo
summen

Knut Kjeldstadli

av den historiske søkingen til utdanningen,
der aldersklassene som nærmer seg pensjonsalder, også teller med.
Mer interessant er det å se på tallene for
utdanningssøking i nyeste tid. I 2015 var 50
prosent av 21-årige kvinner i høyere utdanning. Av unge kvinner mellom 25 og 34 år
hadde 58 prosent gjennomført slik utdanning i 2014. Å omtale disse som «de mest
privilegerte» blir ikke rimelig. Med slike
andeler, som er stigende, begyn-
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høyere utdanning å nærme seg en slags ny
allmennutdanning. Skal en snakke om at
gratisprinsippet favoriserer noen, er faktisk
kjønn vel så relevant. En tredel av unge
menn søker seg til studier. Men mennenes
mulighet for å tjene mer tidligere i livsløpet
og høyere mannslønner i de fleste bransjer
kompenserer mye for kvinnenes utdanningsfortrinn. Utdanningssøkende har lavere forbruk enn jamnaldrende i arbeid.
Offentlig finansiering gjør det også mulig
å opprettholde en nokså sammenpresset
lønnsskala. Dette sikrer et konkurransefortrinn norske bedrifter har: høyt kvalifisert
arbeidskraft uten ublu lønninger. Dette er ett
eksempel på at høyere utdanning ikke bare
tjener den enkelte, men er et offentlig gode.
På samme vis er det et gode for et samfunn
å ha kyndige reseptarer, leger, ingeniører og
så videre. Norge, som har ligget høyt på lister over velstand og velferd, har klart dette
uten betaling.
Et neste argument fra Civita er at fri
adgang til høyere utdanning ikke øker
rekruttering fra studenter med lav familieinntekt. Det vises her til at fra 2011 har
søkingen til høyere utdanning fra denne
kategorien vokst sterkere i England enn i
Skottland, som ikke tar studieavgifter. Men
hva skyldes dette? At arbeiderklasseungdommer blir mer motivert til å begynne å
studere hvis de må betale for det? Intuitivt
virker det lite rimelig. Den kanadiske forskeren Melissa Williams (i «Taking Public Universities Seriously», 2005) sier at hun ikke
har funnet «noen økonomisk analyse som
etablerer en statistisk signifikant positiv
korrelasjon mellom å måtte betale studieavhttp://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

Vil UiO forbli det siste stedet i verden der studenter kan være i fred for skolepenger?  FOTO: JOHN ERLANDSEN/FLICKR

gift og deltaking i høyere utdanning». Snarere rår en usikkerhet hos folk med lav
inntekt ved å ta på seg lån og gjeld. En mulig
forklaring på det skotske eksempelet er kulturforskjeller: at her blir andre yrker like
høyt estimert som de akademiske. Liknende
forskjeller i utdanningssøking finner vi jo
mellom fylker i Norge.
Et ledd i Civitas argumentasjon er at
studieavgiften skal være «moderat». Én sak
er hva en måtte anse som moderat betaling.
Men viktigere er den historiske lærdommen
– et land kan begynne med etter måten lave
avgifter og så suksessivt øke dem. Det
klareste dømet blant flere er her Storbrihttp://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/

tannia, som nå ligger på rundt 100.000 kroner per år.
Nå er det sjølsagt ingen automatikk;
avgiftene må ikke stige. Men for universiteter og høyskoler som er underfinansiert, vil
en økning være fristende. Som mannen sa
da han lesset tømmerstokker på merra:
«Tar du den, så tar du den».
Spørsmålet om betaling for høyere
utdanning har også en annen dimensjon.
Iblant argumenteres med at betaling vil
tvinge universitetene og lærerne til å gjøre
en bedre jobb. Foruten å være en kollektiv
fornærmelse har synspunktet en vrangside: Å innføre markedsrelasjoner mellom

lærer og student er å svekke den menneskelige kontakten og læringsfellesskapet. I
stedet for fagene teller pengene i et nøyeregnende og fremmedgjørende system.
I Storbritannia har dette ført til at studenter har anlagt rettssak mot universiteter. Institusjonene har svart med ulike straffetiltak og mulighet for å relegere studenter
som ikke møter til undervisning. Som en
nestleder i British National Union of Students sa for noen år siden: «Universitetsdirektører og rektorer har det travelt med å
beskytte seg selv mot kundene de har skapt
i et system de har sloss for. Det er absurd.»
Tiltredes!
NY GIV nr. 3/2016
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På lag med feil side
Innlegg fra Klassekampen
Etter uravstemningen over det foreslåtte meklingsresultatet av forhandlingene i mai, stemte et flertall
ja. Det var imidlertid kun 45,3 % av
de stemmeberettigete som benyttet
seg av stemmeretten. Et samlet forhandlingsutvalg i LO Stat sa ja, og
det er dermed to hovedtariffavtaler i
staten; én felles for LO Stat, Unio og
YS stat, og én for Akademikerne.
Dette innebærer at det også vil bli to
ulike lønnstabeller.
Styret i NTL UiO anbefalte medlemmene å stemme nei til det foreslåtte
meklingsresultatet, og det var et
flertall av avlagte stemmer ved NTL
UiO for nei. NTL UiO fikk ikke gjennomslag for sine krav i det foreslåtte meklingsforslaget det ble stemt
over, og de viktigste endringene som
lå til grunn for at styret anbefalte
medlemmene å stemme nei var:
Kun halvparten av lønna fastsettes
sentralt

• Det generelle tillegget gis som %,

I hovedtariffoppgjøret i staten har arbeidsgiversiden,
som her er staten med
mandat til å gjennomføre
Høyre og FrPs arbeidsgiverpolitikk, klart å splitte de Natalia
ansatte gjennom å inngå en Zubillaga
ensidig avtale med én av de
fire hovedsammenslutningene: Akademikerne. Staten og Akademikerne har blitt
enige om at all lønnsdannelsen i staten skal
flyttes ut til virksomhetene, noe LO Stat,
Unio og YS ikke har kunnet være med på.
Å flytte bort fra sentrale oppgjør vil bety
å fjerne generelle tillegg, det som i dag sikrer alle statsansattes lønnsutvikling, og det
vil uthule streikeretten til de statsansatte,
for streikeretten følger ikke etter den lokale
pengepotten.
Den såkalte moderniseringen staten og
Akademikerne nå påberoper seg, er egentlig en svekkelse av de ansattes makt over
lønna si. Det hevdes at dagens lønnssystem
ikke gir virksomhetene nok handlingsrom til
å bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel. Det er løgn. Innenfor dagens system og

tariffavtale har arbeidsgivere i staten flere
verktøy til å gi den enkelte lønnshopp.
Gang på gang har vi tillitsvalgte sett
hvordan prinsippet om lik lønn for likt arbeid
erstattes av et individuelt belønningssystem. Arbeidsgivere i virksomhetene tar ikke
ansvar for lønnsutviklingen til de statsansatte. Et eksempel på dette finner vi på Universitetet i Oslo, en av statens største forhandlingssteder. Under oppgjøret i 2014 fikk
vi en rekordstor pott. Akademikerne hevdet
da, som de også gjør nå, at alle ansatte får
tillegg lokalt. Det er også en løgn. Kun 20%
av de ansatte ved UiO fikk dette. Hvis det
ikke hadde vært for de generelle tilleggene,
ville de resterende 80% ikke fått en eneste
krone.
De ansatte trenger ikke denne ekstra
«støtten» i forhandlingene. Arbeidsgiver og
markedsinteresser klarer fint å gjennomføre en vilkårlig behandling av de ansatte
uten hjelp fra Akademikerne. Akademikerne
lar seg nå bruke for å gjennomføre Høyre
og Frps politikk i staten. Hvorfor arbeidstakerne skal betale kontingent til en organisasjon som kun fungerer som en støtte til
arbeidsgiver, må nesten Akademikerne selv
forklare sine medlemmer.

ikke i krone
Ingen justeringsforhandlinger
Streikerett på pensjon er avvist
Systemet er vesentlig endret uten
konsekvensutredning eller felles
forståelse for hvilken virkning
endringene vil få.

Horder av nye studenter
vandrer i klaser over
campus, noen med blank
forventning i øynene, andre
med sunn skepsis, mange
med trøtte hoder utover
uken og alle med en
uskrevet UiO-historie.
TEKST OG FOTO: INGRID SAND

FOTO: COLOURBOX

•
•
•

TEKST: NATALIA ZUBILLAGA, NESTLEDER NTL UIO

Nesten alle ansatte merker
studiestarten i en eller
annen form.
Til deg som koker kaffe,
sørger for trygge bygninger, vasker gulvene rene Ingrid sand
etter gratis matgilde, holder
forelesninger som skal vekke fagnysgjerrigheten, sitter med undervisningsopptaket,
holder omvisninger, finner svar, forsøker å
tolke underlige spørsmål, vurderer ekstern
utdanning, deler ut en klem, vurderer søkere, svarer på tusenvis av eposter og mye
mye mer… Studiestarten på UiO hadde ikke
vært mulig uten akkurat ditt bidrag.

NTL UiO ønsker å opprettholde et
felles lønnssystem i staten. I forbindelse med forhandlingene, skrev
nestleder Natalia Zubillaga dette innlegget, som sto på trykk i Klassekampen 26. mai.
Fredag kveld, helgen før studiestarten: 200
faddere på HF er klare for å ta i mot fakultetets
nye studenter.
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Fun in the sun: Fadderordningen samarbeidet i
år om et felles arrangement fredag i studiestartuken.

De går i grupper: Fadderordningen ivaretas av
fakultetene, og det legges vekt på at studentene skal oppleve nærhet til akkurat sitt studieprogram.
NY GIV nr. 3/2016
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Nye tillitsvalgte ved NTL UiO

NTL holder en rekke kurs for sine medlemmer
og tillitsvalgte, både ukeskurs, kortkurs og
dagskurs. Kurs, reise og opphold er gratis for
NTL-medlemmer. Permisjonsrettighetene til
deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert
gjennom Hovedavtalen i Staten, § 34.

NTL UiO har våren 2016 fått fire nye tillitsvalgte, og vi spurte de
om deres tanker rundt vervet. Dette er spørsmålene:

FOTO: ERIC BAILEY

På tide med et kurs?

ESTHER MØRK,
tillitsvalgt ved FSAT

Her finner du en oversikt over aktuelle kommende
kurs og konferanser i NTL:
05.09. – 09.09.

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

19.10. – 21.10.

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)

STED: Sørmarka kurs og konferansesenter

STED: Sørmarka kurs og konferansesenter

Viktige temaer på kurset er:
- NTLs oppbygging og organisasjonsarbeid
- medbestemmelse
- lønns- og arbeidsvilkår
- fagbevegelsens historie og utfordringer
- LO favør medlemsfordeler og verving

Viktige temaer på kurset vil bl. a. være:
- rettssystemet
- arbeidsmiljøloven
- tjenestemannsloven
- forvaltningsloven
- offentlighetsloven og ferieloven

MÅLGRUPPE: Alle NTL medlemmer

FORELESER: Frode Samuelsen, advokat

13.09.

NTL konferanse om omstilling – Oslo

MÅLGRUPPE: Alle NTL medlemmer

14.09. – 15.09.

Nettverkssamling for ledere av landsforeninger
og foreninger

14.09. – 16.09.

Bli hørt

26.09. – 29.09.

Kurs i arbeidstid, avtaler, skift og turnus i staten

28.09. – 30.09

UFO - unge fagorganiserte

26.10. – 27.10.

Kurs for ansatte valgte styrerepresentanter

02.11. – 04.11.

Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)
STED: Sørmarka kurs og konferansesenter
Viktige temaer på kurset:
- hovedtariffavtalen
- lokale lønnsforhandlinger
- lønnspolitikk

STED: Oslo – København. (Konferansen foregår
delvis på forbundskontoret og delvis på vei til og i
Købehavn)

MÅLGRUPPE: Alle NTL-medlemmer om arbeider i
staten. Søkere som har NTL-skolen trinn I vil bli
foretrukket, men også andre vil komme med.

 FO - unge fagorganiserte er et kurs for yrkesakU
tive medlemmer under 35 år som er nysgjerrige
på NTL og LO, og ønsker å være med i NTLs ungdomsarbeid. På kurset får du en kort innføring i
lov- og avtaleverket, NTLs organisasjon og smakebiter fra aktuelle politiske problemstillinger.

02.11. – 04.11.

Kommunikasjon - den vanskelige samtalen

10.11. – 11.11.

Nettverksamling for tillitsvalgte som arbeider
med personalsaker

Vi oppfordrer særlig ungdomstillitsvalgte og medlemmer som enda ikke har verv i NTL til å søke.

17.11. – 18.11.

Tillitsvalgtskonferanse for NTL-medlemmer
under 35 år

05.10. – 07.10.

Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd

21.11. – 23.11.

Kurs for verveansvarlig

23.11. – 24.11.

Regnskap, budsjett og økonomiforståelse

10.10. – 14.10.

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

05.12. – 06.12.

Arbeidsrett for ledere med personalansvar

Personkonflikter og trakassering; jus og
saksbehandling

05.12. – 09.12.

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

07.12. – 09.12.

Møteledelse

12.10. – 14.10.

1) Hvorfor ble du tillitsvalgt for NTL, og på din enhet?
2) Hva vil du fokusere på som tillitsvalgt framover?
3) Hva synes du er det beste med å være medlem av NTL UiO?

1) Jeg har «alltid» vært
medlem av NTL, og
da vår tillitsvalgte i FSAT / SO gjennom 8 år sluttet i mai fordi hun byttet jobb, meldte jeg meg som arvtager. FSAT er en ny organisasjon
fusjonert av flere enheter noe som
byr på ulike utfordringer for de
ansatte. Og det er derfor viktig at de
tillitsvalgte er aktive og engasjerte,
noe jeg ønsker å være.

TOBIAS LANGHOFF,
tillitsvalgt ved USIT
1) Medbestemmelsesretten er veldig viktig
for meg, og etter en rekke omorganiseringer og andre prosesser på
min enhet, ønsket jeg å være involvert og fremme mine kollegers
synspunkter. NTL valgte jeg fordi vi
er solid plassert på de ansattes
side, og ikke arbeidsgivers.

2) Min «ilddåp» blir jo lønnsforhandlinger nå i høst. Ut over det vil jeg
prøve etter beste evne å ivareta
våre medlemmers interesser og å
bidra til at FSAT blir et godt sted å
jobbe for alle.

2) Det vil jo gå med mest tid til lokale lønnsforhandlinger nå, og selv om
resultatet ikke er perfekt er jeg stolt
av å stå på ideologisk riktig side i
kaoset som må nøstes opp i. Ellers
har vi mye å holde tak i, med innskrenkinger i ansettelser, evaluering av omorganisering,

3) NTL UiO har alltid vært veldig
behjelpelige med saker jeg har hatt.
De har et fokus på ting som jeg
mener er viktig, og de tillitsvalgte og
ansatte på UiO-kontoret har høy
kompetanse på sitt felt og nyter
derfor stor respekt.

3) Det beste er å føle at man er med
på å bevare og styrke ansattrettighetene som har blitt opparbeidet
gjennom flere tiår. I tillegg står man
skulder til skulder med ansatte i alle
stillingskategorier og drar lasset
sammen.

RAVICHANDRAZAN SHANMUGANATHAN er ny tillitsvalgt ved EA, men
har ikke vært tilgjengelig for å svare på spørsmålene før bladet gikk i
trykken.

SARA SUNDBY,
tillitsvalgt ved SV
1) Tidligere kollega og
lokal tillitsvalgt, Kristina Enge, gjorde en super jobb med
å fremsnakke NTL. Jeg ble oppmuntra til å delta på NTL Ung-konferansen i vår og ble utrolig godt mottatt
av de mer rutinerte deltakerne. Da
Kristina bestemte seg for å prøve
lykken sentralt ved UiO, ble jeg utfordra til å prøve meg som tillitsvalgt og
sammen med Caroline Hals stilte vi
som et team. Min leder har vært utelukkende positiv til mitt engasjement, det har også betydd mye.
2) Det er en bratt læringskurve og
til å begynne med blir det først og
fremst fokus på 2.5.1- og 2.5.3-forhandlinger. I tillegg ønsker jeg å få
tid til skolering og kunnskapsbygging, det er mye å lære og å sette
seg inn i. Heldigvis er NTL-kontoret
utrolig hjelpsomme og støttende!
Den norske modellen er tufta på
høy organisasjonsgrad, så jeg satser på å få tid til verving, og jeg
håper at alle NTL-medlemmer blir
med og drar dette lasset. Er det
noen som har spørsmål, skal døra
mi alltid være åpen.
3) Det beste med å være NTL-medlem er å være en del av en solidarisk fagforening, som er opptatt av
å løfte de svakeste gruppene. De
fleste nordmenn skryter av at det
er kort avstand mellom topp og
bunn i samfunnet, men forskjellene
øker og DET vil jeg være med å
bekjempe!

Følg med på kurskalenderen på NTLs nettsider for å holde deg oppdatert på hva som skjer fremover!
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Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

ORGANISASJONSNYTT

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

Sommerminner
En sommer er snart over, og ett av forsommerens høydepunkter arrangeres av din
egen forening! NTL UiO inviterer årlig alle
medlemmer til båttur med Oslos fjordcruisetilbud.
Årets tur inntraff samtidig med en av de
virkelig varme sommerdagene, en av de
dagene hvor støvet i Oslo sentrum klistrer
seg til kroppen. en gjeng på rundt 60 medlemmer møtte derfor lettet på kaia, for å la
sjøsprøyten vaske vekk hverdagens mas.
Etter en tydelig appell fra leder Ellen
Dalen om hvorfor styret anbefalte våre
medlemmer å stemme nei i uravstemningen over årets hovedavtale (NTL UiO: foreninga som aldri lar politikken ligge!), koste vi
oss med reker og godt drikke.
Det var god tid til å bli kjent med andre

medlemmer, og finne ut hva vi har til felles.
Og da vi la til kai var vi slett ikke klare til å
forlate hverandre, så mange gikk videre
sammen for å avslutte kvelden i den kjøligere sommerluften bare forsommerens
håpefulle kvelder kan by på.
Vi håper enda flere medlemmer blir med
neste gang!

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

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

