
Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo 

Nr. 3/2015

Norsk
Tjenestemannslag

Grønt fokus
Politisering av  fagbevegelsen 

Stopp TISA

Lailas regnskog

Møte med Gerd-Liv Valla



http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/ http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/2      NY GIV   nr.  3/2015   NY GIV   nr.  3/2015      3

Andelen ledere ved UiO har økt de siste 10 årene. Dagens drøyt 300 admi-
nistrative ledere har i snitt personalansvar for 8 ansatte innen teknisk-
administrative stillinger. Utviklingen fører til mindre muligheter for endring 
nedenfra og dårlig personalpolitikk.

Universitetsdirektøren har det øverste ansvaret for alle UiOs ansatte, og 
delegering av ansvaret må følges av kunnskap, reelle budsjetter og beslut-
ningsmyndighet. Slik fungerer det ikke i dag. 

I stedet gir de fleste nye organisasjonskart som tegnes ved UiO flere beslut-
ningsnivåer og flere ledere. Administrasjonen har økt med 260 nye årsverk 
siden 2004, 90 av disse er ledere. De utgjør den gruppen som øker mest i 
antall og i lønn. Dette er et paradoks på et universitet som består av ansat-
te med høy kompetanse, utdanning og ansvar. Det er begrenset hvor mye 
kontroll og personlig oppfølging folk trenger. Med et godt kollektivt ramme-
verk, og tydelig plassering av myndighet, vil de fleste være i stand til å gjøre 
sin jobb uten overvåking og oppfølging ovenfra. De ansatte ønsker og for-
tjener tillit. 

I strid med målene til UiO og resten av offentlig sektor, fører økningen i antall 
ledernivå til byråkratisering og kontroll og dårligere kår for endring neden-
fra. Lederne på laveste nivå får ansvar for faglig koordinering og arbeids-
ledelse og et vagt beskrevet ansvar for budsjett- og personal. De utpekes 
gjerne til stillingene, da UiO mener de ikke har råd til å betale for de nyopp-
rettede stillingene. Altså flyttes ressurser fra utførende hender til strate-
giske hoder. NTL opplever mye kunnskap, klokskap og vilje hos UiOs ledere. 
Saken handler ikke om hvorvidt de er dyktige eller ei. Vårt poeng er at UiOs 
strategi med å skape flere ledelsesnivåer muligens kan fungere godt for 
styring ovenfra og ned. Men det legger til rette for at de administrative måle-
ne som fastsettes sentralt blir mye viktigere enn faglige behov som define-
res i lokalt.

Et styrket støtteapparat for forskning og utdanning kommer ikke gjennom 
flere ledere, men fra kompetente administrative og tek-

niske medarbeidere. NTL ønsker at den kompetansen 
synliggjøres i ledelsespolitikken.

UiO trenger færre ledere! 

LEDER

Ny Giv går i trykken denne gang bare en måned etter at kom-
mune- og fylkestingsvalget la et grønt skjær over landet – og bare 
en uke etter at regjeringens forslag til statsbudsjett så ut til å være 
blind for dette.

Samtidig har NTL UiO i begynnelsen av oktober satt fokus på for-
holdet mellom politikk og fag i fagbevegelsen med kampanjen 
‘Faglig-politisk uke’. Å knytte fagbevegelsens politikk til bred folke-
lig mobilisering innen bredere politiske tema er en spennende 
utfordring.

I dette nummeret har miljøpolitikk fått et ekstra fokus, og vi holder 
oss til perspektiver fra vår egen arbeidsplass: hvordan juss kan 
brukes i miljøkampen, hvordan kunnskap knytter fagbevegelsen 
og miljøpolitikken sammen og, ikke minst, et portrett av hva som 
skjer når UiO-ansatte engasjerer seg: Det blir fort både regnskog-
vern og fagforeningsmedlemskap av sånt. 

Til syvende og sist er fagforeningas kunnskap, krav og kommuni-
kasjon et spørsmål om mennesker: Hvem vi er, og hvordan vi 
jobber. Som leser har du helt sikkert synspunkt, saker og innspill 
vi som redaksjon gjerne vil høre om. Husk at du kan sende en 
e-post til ny-giv@ntl.uio.no.

God miljøhøst!

På vegne av redaksjonen, 
Ingrid Sand (vikar for Peter Kristoffersen)
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TEKST: ALED DILWYN FISHER

Dette er ikke et argument 
for å erstatte den politiske 
mobiliseringen som må til 
med rettslige prosesser, 
eller overlate alle miljøpoli-
tiske spørsmål til domsto-
ler. Men omfanget av klima-
krisen krever at vi ikke kan 
vente for handling, enten fra markedet eller 
våre ledere.

Når de svikter må vi forsvare våre ret-
tigheter i retten som en del av en større 
folkelig bevegelse. Noe er i emning med 
blant annet  stiftelsen av ‘Foreningen Grunn-
loven § 112’ og oppropet og underskrifts-
kampanjen ’Stopp grunnlovsstridig olje-
boring i Arktis!’, som forbereder et eventuelt 
klimasøksmål mot staten.

Forsvar rettighetene
Vårt argument bør ikke være ukjent for fag-
bevegelsen. Fagforeninger beskytter sine 
medlemmers rettigheter med alle midler – 
ved forhandlingsbordet på arbeidsplasser, 
men også gjennom politiske påvirknings-
kampanjer og, når disse ikke finner frem, 
rettslige strategier. Slike strategier avhen-
ger av lover og rettigheter som opparbeides 
i politisk kamp. 

Det er mange eksempler på dette, ikke 
minst Arbeidsmiljøloven. Det er lett å ta 

disse rettighetene for gitt, og glemme at de 
ble vunnet og må vinnes på nytt, noe som 
gjør det enda viktigere at vi forsvarer denne 
loven og andre rettigheter når de angripes. 

Miljøparagrafen (§ 112) i Grunnloven gir hver 
nordmann blant annet rett til: 

• … et miljø som sikrer helsen, og til en 
natur der produksjonsevne og mangfold 
bevares. Naturens ressurser skal dispo-
neres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten.

• Borgerne har rett til kunnskap om natur-
miljøets tilstand og om virkningene av 
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, 
slik at de kan ivareta den rett de har etter 
foregående ledd.

• Statens myndigheter skal iverksette tiltak 
som gjennomfører disse grunnsetninger.

Paragraf 112 har også utmerket potensial i 
både defensive juridiske strategier, og mer 
offensive initiativer som fagforeninger, 
inkludert NTL, engasjerer seg i. Den er mer 
presis enn mange andres land miljørettig-
heter, i en retning som passer godt for pro-
sjektet «Broen til framtiden»– som bygger 
allianser for en politisk styrt omstilling på 
fag- og miljøbevegelsens premisser for å 
oppnå klimarettferdighet og avskaffe olje-
avhengighet, gjennom grønne arbeidsplas-
ser som bevarer og utvider opparbeidede 
rettigheter.

En paragraf for bred mobilisering
Spesielt knytter paragrafen et godt miljø til 
produksjonsevner, ressursbruk og statlige 
tiltak – spørsmål om samfunnsstruktur, 
som krever en samfunnsendring hvis 
dagens samfunn ikke er i stand til å bevare 
grunnlaget for vår egen og våre etterkom-
meres eksistens.

I boken diskuterer vi hvorvidt § 112 kan 

kombineres med andre lovgivninger for å 
underbygge omstillinger på tvers av sekto-
rer som sikrer en rettferdig omstilling til 
bærekraftige industrier, samtidig som 
arbeideres og lokale samfunns rettigheter 
beskyttes.

Dette er nøkkelen til at alle virkelig skal 
med i ‘det grønne skiftet’. Siden bærekraft 
handler om fordelingsspørsmål og ressurs-
bruk for å sikre folkets livsgrunnlag må vi 
også sørge for likestilling og demokrati i 
omstillingen - ellers oppnår vi aldri reell 
bærekraft. 

I min forskning har jeg utredet støtte for 
dette i internasjonale menneskerettighets-
konvensjoner, ikke minst ILO. Her i Norge 
har vi også retten til arbeid, Grunnlovens § 
110, som sikrer at «statens myndigheter 
skal legge forholdene til rette for at ethvert 
arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets 
opphold ved arbeid eller næring». Et grunn-
leggende forhold for at ethvert menneske 
kan tjene til livets opphold er at næringer er 
økologisk og samfunnsmessig bærekraftige 
– noe fossilindustrier ikke kan være.

Juss er et verktøy
Fagforeninger kan bruke disse rettslige 
knaggene i kampen for en omstilling som er 
både grønn og sosialt rettferdig. Her møtes 
«Broen til framtiden» og det juridiske – vår 
visjon av en bedre verden må forankres i 
verdier og rettigheter vi kjenner igjen, for-

klare hvordan de trues, og skissere hvor-
dan ting kan bedres.

Det er spesielt viktig for fagbevegelsen å 
reise seg når vi møter tomme løfter fra 
noen politikere, og snakk om at miljøpolitikk 
er ‘blokkuavhengig’ fra andre. Miljøpolitikk 
er ikke ‘blokkuavhengig’: det handler om hva 
slags samfunn vi vil leve i, ikke minst etter 
oljen, og her må fagbevegelsen ha en avgjø-
rende rolle å spille.

Som vi konkluderer i boken: Broen til 
framtiden må bygges på folkelig mobilise-
ring og hardt arbeid, men vi kan lette jobben 
ved å bruke de riktige verktøyene.

Det er på tide å ta jussen ut av verktøy-
kassen og sette den i vår tjeneste.

Aled Dilwyn 
Fisher

Boken «Broen til framtiden» ble lan-
sert i august 2015. Boken springer ut 
av miljøet rundt konferanseinitiativet 
med samme navn: «en allianse mel-
lom fagbevegelsen, miljøorganisasjo-
ner, kirken og forskere som vil skape 
et fornybart Norge ved å bremse 
oljeutvinningen og skape 100 000 kli-
majobber og grønne arbeidsplasser». 
Redaktør er Andreas Ytterstad, for-
sker ved HiOA og nestleder i Concer-
ned Scientists Norway. I tillegg til Aled 
Dilwyn Fisher, finner man blant andre 
bidragsytere John Leirvaag (leder 
NTL), Trine Lise Sundnes (leder Han-
del og Kontor) og Lars Haltbrekken 
(leder Naturvernforbundet).

Broen til framtiden

Fagbevegelsen, juss og politikk i kampen for en 

bærekraftig framtid
I boken «Broen til framtiden» – som samler bidrag fra fagforeningstopper, miljø- 
aktivister, forskere, biskoper, studenter og andre for å gi konkret innhold til ‘det grønne 
skiftet’ – argumenterer jeg og jussprofessor Beate Sjåfjell for at alle midler må tas i bruk i 
klimakampen, inkludert jussen.

FOTO: COLOURBOX
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TEKST: KNUT KJELDSTADLI

TISA er en avtale det for-
handles om: forhandlingene 
er ikke sluttført og avtalen 
er ikke underskrevet. I alt 
52 land er med, deriblant 
Norge og EU. Mer eller min-
dre parallelt forhandler EU 
OG USA om en avtale dem 
imellom, kalt TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership).

På dagsordenen står en politikk som vil 
innføre fri handel med tjenester, også vel-
ferdstjenester som det offentlige fellesska-
pet i dag gir i et land som Norge. TISA er en 
videreføring av den avtalen innen Verdens 
handelsorganisasjon som heter GATS, 
General Agreement on Trade in Services. 
Men her bremset noen av landa i Sør. Så 
TISA er en vei rundt – og er enda mer pågå-
ende.

La oss se på noen av innslagene:

1

Mens GATS- avtalen sa at en stat aktivt 
måtte «melde inn» en tjeneste eller økono-
misk sektor til å være underlagt frihandel, 
snur TISA dette på hodet: En stat må aktivt 
liste opp all virksomhet som ikke skal være 
underlagt frihandel. En forglemmelse, en 
glipp kan binde en stat for overskuelig fram-
tid. Framtidige tjenester, ja, tjenester som 
ennå ikke er funnet opp, skal være liberali-
serte.

2

Om en stat, vil ut av avtalen på et område, er 
det bortimot umulig. Avtalen er som harpu-

ner – de glir lett inn og det koster blod å rive 
dem. Den blir irreversibel. En ny regjering 
som vil rulle tilbake en slik privatisering, får 
store problemer. Selskaper og stater som 
mener at de taper på at et land trekker seg 
ut, kan kreve kompensasjon, for eksempel 
ved at andre sektorer åpnes.

3

Dersom et selskap mener å ha tapt på slikt 
skifte av politikk, kan de anlegge sak mot 
den aktuelle staten for det de mener vil 
være framtidige tap. Eksempler på slike 
rettssaker har vært tobakksfabrikanter 
som har anfektet reklameforbud eller sel-
skap som har ment at det er ulovlig å inn-
føre lovfestet minstelønn. En kan se for seg 
at særlige norske krav til utdanningsinstitu-
sjoner vil kunne anfektes som konkurran-
sevridende av et selskap.

4

I slike rettssaker skal dommerne være et 
mindre panel av internasjonale handelsjuris-
ter: de skal kun se på avtaleteksten og vekt-
legge frihandel, miljøhensyn eller sosiale 
aspekter skal ikke vektlegges. Og disse 
juristene deler helt og holdent ideologien om 
frihandel. 

5

Forhandlingene er ikke åpne, det er vanske-
lig å få oversikt. Norske myndigheter mener 
de har informert organisasjoner på et møte, 
men i realiteten har offentligheten måttet 
grave informasjonen fram.

6

Hele feltet er uoverskuelig. Kommunenes 
Sentralforbund og LO har derfor bedt om 

det må gjennomføres en konsekvensutred-
ning, slik at vi kan forstår hva vi kan begi oss 
inn i.

I forhandlingene har den norske regjeringen 
i sitt første tilbud sagt at den vil unnta 
grunnskole og videregående utdanning. Men 
et slikt unntak skal det forhandles om. Og 
erfaringen fra GATS var at desto mer et 
offentlig felt, som skoler, ble kommersiali-
sert (skolepenger, åpning for kommersielle 
tilbydere), desto større var sjansen for at et 
utenlandsk selskap kunne kreve markeds-
adgang og samme økonomiske rammevil-
kår som de offentlige skolene. 

Regjeringen la i forhandlingene altså ikke 
inn noe ønske om at høyere utdanning og 
universitet skal være unntatt fra frihandel. 
Innen forskning er det bare bedt om unntak 
for naturvitenskapelige og tverrfaglige fors-
knings– og utviklingstjenester. Ellers skal 
altså utenlandske kommersielle selskaper 
ha markedsadgang og samme rammevilkår 
som norske offentlige eller stiftelsesorgani-
serte institutter. Og i tillegg: en kan ikke 
gjennomføre et skille mellom kommersielle 
instanser og non-profit/ideelle institusjoner.

Den norske regjeringens politikk er 
desto mer påfallende når land som Finland, 
Sverige og Østerrike vil holde høyere utdan-
ning ute av avtalen.

Konklusjonen er: Vi bør ruste oss til et 
slag om TISA. Det dreier seg om interesser 
for oss som arbeider i disse virksomhetene, 
men det dreier seg også om folkestyret. 

For mer om TISA, se Manifest Tanke-
smie: Høyrepolitikk for all framtid? TISA-
avtalen og folkestyret over fellestjenestene, 
Rapport nr. 2/2015

Giv akt! Om TISA
Lær deg forkortingen TISA. Den betyr Trade in Services Agreement – avtalen om handel 
med tjenester. Og den kan komme til å bestemme hvordan arbeidslivet og hverdagen vår 
skal bli, hvis en motstand ikke lykkes.

Knut Kjeld-
stadli
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I NTL UiO oppstår en sjelden mulighet til å forankre miljø-
politikk i fagbevegelsen. Griper vi muligheten? For det er jo 
kunnskap vi skal leve av etter oljen, er det ikke?

Grønn 
kunnskap

TEKST: INGRID SAND  

- Det er et idiotisk uttrykk, 
sier Ingrid Wergeland, 
nestleder og utreder i Mani-
fest Analyse. Hun himler 
med øynene av politikere og 
utdanningssektorens fest-
talefavoritt om kunnskapen 
som inntekt: - Vi har jo alltid levd av kunn-
skap og brukt den til gode fellesskapsløsnin-
ger.

Teknologiskiftet
Miljøpartiet De Grønne gjør et brakvalg. Olje-
bransjen er i dyp krise. «Det grønne skiftet» 
etterfølges av spørsmålet «hvordan», og 
ikke «hvorfor». Når vi snakker om store 
samfunnsomveltninger av denne typen, invi-
teres fagbevegelsen til å kjenne sin besøkel-
sestid. Og fagbevegelsen tar på seg burs-
dagsbuksene og RSVP-er: Felleskapet skal 
eie de nye løsningene - og arbeidsplassene.

Samtidig møter de klassiske standpunk-
tene en utfordring: Miljøvern har blitt kult. 
Øko-eliten drikker champagne med Gunhild 
Stordalen, kortreist mat er luksusnytelse i 
følge med spa-opplevelsen og sykkelentusi-
astene er klar for fight i tights. Politiske 
blokker er ut, og vår tids største utfordring 
«krever nye løsninger, nye svar». Og med 
nytt, mener man ofte «effektiv», noe som 
gir tydelige resultat.

Hva består det grønne skiftet i, i tillegg til 
bevissthet og holdninger?

Den miljøpolitiske utfordringen for fag-
bevegelsen, kan synes å være hvordan poli-
tikken uttrykkes, ikke å lage den.

I dette bildet har NTL UiO, og de andre av 
foreningens lag i universitets- og høgskole-
sektoren, et sjeldent interessant ståsted. 
Når vi snakker om det grønne skiftet, snak-
ker vi helt konkret om utvikling av ny tekno-
logi. Vi trenger ny teknologi for å skifte vår 
avhengighet av olje som energikilde til for-
nybar energi. Vi trenger kunnskap om ny 
teknologi til å skape arbeidsplassene som 
skal ta over. Vi trenger ny teknologi hvis 
lavere forbruk gjennom redusert arbeidstid 
skal være gjennomførbart, samtidig som at 
produktiviteten opprettholdes.

De beste idéene
 - Et grønt skifte og fortsatt høy produktivi-
tet kan faktisk henge sammen, sier Werge-
land. Wergeland har eksempler fra fors-
kningen til Mariana Mazzucato som er pro-
fessor i innovasjonsøkonomi ved University 
of Sussex. Staten må gå foran næringslivet 
i å utvikle ny teknologi som gir en mer 
bærekraftig retning, fordi det offentlige har 
viljen og midlene til å ta risikoen. Når retnin-
gen på nye markeder synes staket ut, følger 
det private etter, er Mazzucatos poeng. - 
Samtidig er vi da også avhengige av å beva-
re en høy beskatning av næringslivet som 

tjener på statens innovasjonsvilje. Både 
fordi vi vil at staten skal fortsette å besitte 
kompetansen som fører oss videre, og for 
at noen få skal oppnå private formuer av 
svimlende størrelser som resultat av 
offentlig innovasjon, påpeker Wergeland.

Hun viser også til bioraffineriet Borre-
gaard og hvordan forskning og utvikling av 
deres biokjemiske produkter basert på bio-
masse (i motsetning til olje) har vært tett 
knyttet til forskningsmiljøet ved NMBU i Ås. 

Ved UiO er SOLARIS (Solar Research Ini-
tiative at SMN) ved Senter for Materialviten-
skap og Nanoteknologi et eksempel på et 
verdensledende forskningsmiljø som har 
oppstått gjennom tett kontakt mellom sen-
teret ved UiO, SINTEF og Institutt for energi-
teknikk.

- Borregaard og liknende eksempel oppstår 
fordi organiseringen av arbeidslivet i Norge 
har ført til høy deltakelse i utvikling og inno-
vasjon blant den jevne arbeidstaker. Vi er et 
land med lite hierarkier og høy grad av tillit 
generelt, avspeiles også i organiseringen av 
arbeidslivet. Det faktum at mange er med på 
å utvikle de gode idéene, gjør at vi finner fram 
til de beste idéene blant dem, sier Wergeland.

En politisk kraft
De gode eksemplene på hvordan UH-sekto-
ren og industrien samarbeider i teknologi-
utvikling, kan være nyttige når NTL skal 
knytte miljøpolitikken til den klassiske 
arbeidslivspolitikken. De eksemplifiserer jo 
både hvorfor sentral lønnsdannelse (lave 
forskjeller, høy utviklingskompetanse i 
arbeidsstokken), offentlig drevet innovasjon 
(fellesskapet skal eie de nye løsningene), et 
robust ansattdemokrati, samt forutsigbare 
basisbevilgninger til forskningsmiljøene er 
gode løsninger.

I et intervju publisert på frifagbevegelse.
no knytter Andreas Ytterstad, forsker ved 
HiOA, fagbevegelsen til den større politiske 
mobiliseringen som skal til for å skape de 
avgjørende grønne jobbene: «– Uten fagbe-

vegelsen med på laget taper vi klimakam-
pen. Klimatrusselen er et kollektivt sam-
funnsproblem, og der er fagbevegelsen 
eksperter. Dette er ikke noe vi kan overlate 
til økonomer og teknokrater, sier han til LO-
Aktuelt.»

Wergeland er optimistisk i så måte: – 
Fagbevegelsen ser seg selv som en politisk 
kraft, noe mer enn forhandlingsvirksomhe-
ten og HMS-spørsmål, mener hun.

På mange måter er miljøpolitikk et 
område som politiserer fagbevegelsens 
krav. Det konkretiserer hvorfor fellesskaps-
løsningene både er effektive og innovative. 
Å engasjere UH-sektoren i å bidra til et felles 
løft i miljøpolitikken blir en viktig oppgave for 
NTL framover.

Ingrid Sand

FOTO: COLOURBOX
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– Vi har alltid 
levd av kunn-
skap, mener 
Ingrid Werge-
land som er 
utreder og nest-
leder i Manifest 
Analyse.
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Erika Ribu fra Concerned Students 
synes at et godt faglig grunnlag er 
viktig for at studenter og forskere 
skal bidra aktivt til å sette klima-
spørsmål.

TEKST: INGRID SAND  

Hun mener studenter kan 
skaffe seg dette grunnlaget 
gjennom å utforske faget 
utover de rammene som 
fagansvarlige legger, og 
deretter aktivt engasjere 
seg sammen med andre 
studenter fra ulike studieretninger. Concer-
ned Students jobber for eksempel nå med 
et samarbeid om å få IPCC og miljøspørsmål 
inn i exphil-faget på UiO. 

- Videre bør alle utdanningsinstitusjoner 
og arbeidsplasser ta ansvar for å inkludere 
miljøspørsmål i sine felt i og med at klima-
endringene inkluderer og påvirker de fleste 
områder i samfunnet, sier Ribu. Hun trekker 
fram det nye faget «klimajournalistikk» på 

Høgskolen i Oslo og Akershus (startet av 
Andreas Ytterstad) der studenter lærer å 
dekke klimaendringene i mediene.

Også Ribu og Concerned Students erfa-
rer at brede fellesskap og samarbeid på 
tvers av de enkelte organisasjonene, miljø-
gruppene, forskningsgruppene, tenketan-
kene og aktivistgruppene er nyttig. Dette 
gjelder også innen forskningen: 

- Særlig som forsker er det viktig å se 
utenfor standardpublikasjoner innenfor 
forskningsmiljøet, og å presentere fors-
kningen sin for en bredere masse av befolk-
ningen og aktivt debattere i mediene. En 
annen sak er hvordan forskning skal la seg 
finansiere av næringslivet, altså at de skal 
kunne ta i mot penger og lytte, men at det er 
forskerne som skal ha siste ordet på hva 
det skal forskes på, påpeker Ribu.

Nettopp samarbeidet mellom fagbeve-
gelsen, miljøbevegelsen og kirken i «Broen 
til fremtiden» trekker Ribu fram som en et 
godt eksempel på at tverrfaglig tilnærming 
til klimaspørsmål er en suksess. Dette pre-

ger også tankegangen for Concerned Stu-
dents:

- Vi i Concerned Students møtes og dis-
kuterer klimaendringene i lys av f.eks. psy-
kologi, sammfunnsvitenskap, økonomi, poli-
tikk, journalistikk, juss og andre fag. Det har 
vist seg å være svært nyttig for å forstå den 
store sammenhengen, forklarer Ribu.

Concerned Students (studentsvaret 
til Concerned Scientists Norway) er 
et partipolitisk uavhengig, tverrfaglig 
nettverk for studenter som er inter-
esserte i klima- og miljøspørsmål. 
Nettverket bygger på tanken om at 
alle individer og alle fagdisipliner har 
en rolle i utformingen av et mer 
bærekraftig samfunn. 
 FRA: CONCERNEDSTUDENTS.NO

Concerned Students

Studentene vil ha tverrfaglig grønn kunnskap

Ingrid Sand

Nestleder i Concerned Students Norway, Erika Ribu (nummer 2 fra venstre nederst), mener miljøspørsmål løses best tverrfaglig.

#mittNTL er historien om NTL fortalt av medlem-
mene. Du kan dele dine NTL-historier fra arbeids-
plassen og fagforeningsarbeidet og oppdage kol-
legaer og fagforeningsvenner i ditt lokalområde.

Vært på kurs? Fått gjennom en kampsak? Endelig 
fast stilling? God diskusjon på medlemsmøtet? 
Frustrert? Bruk hashtagen #mittntl på instagram 
eller legg inn historien din på mittntl.no.

Kanskje er det flere NTL-organiserte virksomheter 
enn du var klar over i ditt nærområde, med spen-
nende og hyggelige medlemmer og tillitsvalgte. Del 
din historie med plasseringstjenestene på, og his-
torien din festes til kartet på mittntl.no. Husk at 
instagram-kontoen må være offentlig for at andre 
skal kunne se innlegget.

Beste historie premieres med gavekort på  
5000 kroner og vurderes etter:
• Historier som engasjerer

• Historier som tegner et postivt bilde av NTL

• Gode bilder som inspirerer til deltagelse

Konkurranseperiode 15.8 til 15.12 2015. 
Vinner offentliggjøres på

www.mittntl.no

Debatt - akademisk Israelboikott?
I forbindelse med Palestinakomiteen Blinderns kampanjeuke 
i november, vil NTL UiO Studieutvalget være medarrangør på 
et debattmøte om akademisk boikott av Israel. Ønsket med 
debattmøtet er å løfte frem ulike syn på bruken av akademisk 
boikott som virkemiddel.

Møtet holdes 11. november. Tid, sted og paneldeltakere 
annonseres på kursoversikten til NTL UiO og på facebook, så 
følg med og møt opp!

Trygghet i verving
 
Etter Islandsturen i vår vil NTL UiO Studieutvalget følge opp 
det generelle rekrutteringsarbeidet med et møte for tillits-
valgte om trygghet i vervesituasjoner. Mange har dette under 
huden, mens andre synes det kan være en utfordring å drive 
«fagforeningsinnsalg». Vi møtes for å dele erfaringer, og for 
å få de gode argumentene og retorikken på plass. 

Møtet arrangeres i november, og vi kommer tilbake til 
nøyaktig dato og påmelding. Følg med på kursoversikten, og 
på invitasjonene på epost.

Del din NTL-historie på mittNTL

FOTO: FARTEIN RUDJORD

Vi vil gjerne se flere NTL 
UiO-historier på #mittntl.
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TEKST: HEDDA S. RUI

– Laila Henriksen, Senter 
for Ibsen-studier, svarer 
hun når telefonen hennes 
ringer under intervjuet. 
Stemmen er rolig, hyggelig 
og imøtekommende. 

– Vi har prata før, vi, 
fortsetter hun. Jeg hører at personen i den 
andre enden av røret spør om noe, og Laila 
lytter oppmerksomt. – Du, jeg har egentlig 
ikke peiling på Ibsen, svarer hun deretter til 
innringeren med lattermild stemme, og hen-
viser så til den faglige kompetansen på sen-
teret. Men Laila har peiling på andre ting, og 
mellom lufteturene med hunden Blondie, 
FAU, korps og fotball med de tre barna sine, 
er hun også aktiv i solidarisk frivillighetsar-
beid. 

Laila jobber som seniorkonsulent ved 
Senter for Ibsen-studier på ILN, og ble NTL-
medlem en stund etter at hun fikk tilbud om 
fast stilling ved UiO i 2012. Tidligere hadde 
hun vært midlertidig ansatt. 

– En kan få inntrykk av at de som er mid-
lertidig ansatte tenker at de har få eller 
ingen rettigheter, og at de ikke kan få noen 
reell hjelp fra fagforeninga. Hun forteller at 
hun selv opplevde at hun rett og slett ikke 
kunne forvente noen forhandlingsmulighe-
ter mens hun var midlertidig ansatt, og 
tenkte: «Jeg er jo bare midlertidig». – Som 
fast ansatt ble jeg etter hvert mer bevisst på 
at det var viktig for meg å ha et forhold til en 
fagforening, forteller hun. 

En solidarisk forening 
På spørsmålet om hvorfor Laila valgte NTL 

som forening, svarer hun at det var noe 
intuitivt som trakk henne til nettopp denne 
fagforeninga. 

– Jeg kan ikke helt sette fingeren på 
hvorfor, men kanskje jeg føler meg politisk 
sett nærmere en forening som NTL. Jeg 
opplever at NTL er en solidarisk forening, en 
som vil at midler skal fordeles sentralt og 
ikke bare lokalt, og som dermed jobber for 
at lavtlønnede og ikke bare spesifikke grup-
per får ta del i lønnsstigninger. Og nettopp 
derfor, forklarer Laila, er hun motivert for 
fagforeningsmedlemskap hos NTL: troen på 
viktigheten av fellesskap og solidaritet. 

- Regnskogen handler også om men-
nesker
Laila er en engasjert og kreativ person med 
mange jern i ilden. Når jeg møter henne på 
kontoret i 2. etasje i Henrik Wergelands hus, 
sitter hun der i en stilig selvstrikket kreasjon, 
og sender e-poster for å sikre at bydel Ensjø 
får et egnet lokale under årets TV-aksjon. 
Hun er nemlig aksjonsleder for bydelen, og 
organiserer bøssebærerne og innsamlingen 
i sitt nærområde. For dette formålet, har 
engasjementet hennes i både FAU og korps-
dugnader, måttet midlertidig vike. 

– Nå hugger vi ned regnskog som har 
vokst frem gjennom millioner av år for å 
plante palmer til palmeoljeproduksjon, og 
det vi ødelegger er umulig å gjenskape. Det 
folk må huske på, er at det ikke bare er 
snakk om skog, men mennesker, sier hun. 
Om årets TV-aksjon forteller hun at det er 
viktig også å huske på formål som er min-
dre synlige i en samtid hvor større politiske 
og globale kriser får mer av oppmerksom-
heten. 

– Den langsomt fremadskridende krisen i 
regnskogen har voldsomme konsekvenser 
for dem som er avhengige av den, og for 
hele verden generelt. Hun mener at årets 
TV-aksjon er en fantastisk mulighet for 
Regnskogfondet å øke bevissheten rundt 
viktigheten av å vokte og verne om regnsko-
gen, inkludert alle folkestammene, plantear-
tene og dyrene som bor der. 

– Det bor fortsatt mennesker og folke-
stammer i regnskogen som bor helt isolert 
og uten kontakt med omverdenen, og de 
lever i en pakt med naturen som kanskje er 
vanskelig for oss å forstå. Men jeg opplever 
at nærmest «alle» er enige om at det er vik-
tig å vokte regnskogen, sier Laila. Hun syns 
derfor det er helt på sin plass at Regnskog-
fondet endelig har vunnet lotteriet og skal 
presenteres i årets TV-aksjon.  

Utenom TV-aksjonen er det flyktningkri-
sen som opptar Laila mest i det politiske 
landskapet om dagen. Hun forteller om en 
stor frustrasjon og maktesløshet i møte 
med hvordan regjeringen og verdenssam-
funnet behandler krisen. Og hun mener det 
ligger en helt annen verdi i reelle handlings-
muligheter og frivillighet enn å donere 200 
kr over SMS. – Men folk trår til, og jeg tror 
det er godt for folk å få muligheten til å bidra 
med noe midt oppe i dette her, sier hun. 

Jeg spør Laila hva som er det neste hun 
gleder seg til, og da svarer hun raskt og 
bestemt: – Strikkefestival. Hun er nemlig en 
ihuga strikker, og Deichmanske vier 7. 
november en hel dag til strikking – komplett 
med workshops og strikkelokaler. – Og i går 
deltok jeg på et møte her på UiO hvor Ellen 
Dalen og Gerd Liv Valla diskuterte 6-timers 
arbeidsdag, og der ble jeg veldig inspirert. 

INTERVJUET
Navn: Laila Yvonne Henriksen  

Seniorkonsulent ved Senter for Ibsen-studier, ILN

Fellesskap og solidaritet 
– 20 minutter med et engasjert NTL-medlem 

Hedda S. Rui  

Laila forteller videre at hun hadde møtt på 
flere tillitsvalgte fra NTL etter møtet og 
kommet i snakk om muligheten for å kan-
skje melde seg på NTL-kurs i tiden frem-
over, siden hun hadde opplevd dette møtet 
så inspirerende. 

– Da lyste det opp i ansiktene på de tre 

damene jeg snakket med, og de ropte alle 
sammen JA! Laila smiler og ler i stolen, og 
det er tydelig at hun har et stort engasje-
ment for sakene som er viktig for henne. – 
Og det finnes jo virkelig ikke noe mer over-
bevisende enn folk som er begeistra for det 
de gjør, avslutter hun. 

TV-aksjonen 2015 er tildelt Regn-
skogfondet. Aksjonen har fått titte-
len «Vi skal vokte regnskogen» og 
går av stabelen 18. oktober 2015 
med en 8 timer lang direktesending 
på NRK. Inntektene fra aksjonen 
skal bidra til å bevare regnskog i 
fem land: Brasil, Peru, Indonesia 
(Vest-Papua), Papua Ny-Guinea og 
DR Kongo. TV-aksjonens innsamle-
de midler skal bidra til å bevare 
noen av verdens største regn-
skogsområder. Regnskogene er 
viktig fordi de forsyner verden med 
mat, vann og medisiner, og bidrar til 
å redde klimaet på kloden. 260 mil-
lioner mennesker har også regn-
skogen som sitt hjem og er avhen-
gige av skogen for å leve. Hvert 
eneste minutt forsvinner store 
regnskogsområder. Når skogene 
raseres, drives også urfolk vekk fra 
skogsområdene de er avhengige av, 
og ut i fattigdom.

Regnskogfondet samarbeider 
tett sammen med urbefolkningen, 
og ser at der urfolk får rettigheter 
til eget landområde, der bevares 
også skogen.

TV-aksjon aktualiserer to viktige 
utfordringer – klimakrisen og beva-
ring av viktige naturressurser, og 
kampen for urfolks rettigheter. 
Dette er tema som engasjerer fag-
bevegelsen både nasjonalt og inter-
nasjonalt.
TV-aksjonen er en stor nasjonal 
dugnad der NTL har bidratt de fles-
te år. NTL støtter aksjonen og vil 
oppmuntre NTLs organisasjonsledd 
til å bidra både med bevilgninger og 
som børsebærere.

NTL har vedtatt å bevilge kr 50 
000 til TV-aksjonen 2015 - Regn-
skogfondet.

NTL og årets TV-aksjon 

FOTO: HEDDA S. RUI

NTL-medlem Laila har alltid et smil på lur.
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TEKST: PETER A. KRISTOFFERSEN  

Gerd-Liv Valla er for mange 
kanskje mest kjent fordi 
hun måtte gå av som leder 
i LO etter Yssen-saken i 
2007, og erklært at hun 
ikke er noen pusekatt. Men 
det ville være dypt urettfer-
dig å dømme Valla kun ut 
fra denne saken. For dette er ei dame som 
har utrolig mye kunnskap å tilføre fagbeve-
gelsen.

 NTL UiOs nestleder Natalia Zubillaga 
innledet møtet med ønske velkommen til 
Faglig-politiske uke.  — Vi ønsker å skape 
diskusjon, og engasjere og utfordre våre 
medlemmer. Vi trenger en politisering av 
fagbevegelsen. Fagbevegelsen skal ikke pri-
mært selge medlemsfordeler og forsi-
kringsordninger, vi må ta tydelige stand-
punkt. Vi skal kjempe for arbeidstakernes 
rettigheter i en tid der regjeringen bruker 
arbeidsledige og unge arbeidstakerne 
bruke som rambukk for å svekke arbeids-
miljøloven. Midlertidige ansettelser og indi-
vidualiserte avtaler er ikke et krav fra 
arbeidstakerne, var hennes appell. Valla 
innledet med å si at hun var helt enig.

Hva med de som har høyere utdanning?
 Ellen Dalen innledet med å introdusere Valla 
som en LO-leder med klare krav, og som 
frontet høyt utdannede medlemmers sak. 
Gerd-Liv Valla har selv bakgrunn fra univer-
sitetet, med en cand.polit. grad fra 1977. Hun 
var leder for Norsk Studentunion 1974-75. 

 — Da jeg var LO-leder var det en utred-
ning om LOs arbeid i forhold til de med  
høyere utdanning. LO måtte vinne denne 
gruppen. Utredningen konkluderte med at 
høyere utdanning skal lønne seg, men det er 
jobben du gjør som lønnsplasseres. Nettopp 
derfor er spørsmålet om studiefinansiering 
så viktig, repliserte Valla. — LO gikk inn for 
full stipendiering. Staten må være klar på at 
de ønsker at folk tar høyere utdanning, og 
at de finansierer utdanningen, sa Valla.

Sentrale eller lokale forhandlinger?
Gerd-Liv Valla begynner tidlig å snakke om 
lønnssystemet i staten, Hovedtariffavtalen. 

—Den er et verktøy som virkelig er liv 
laga. LO forhandler også i privat sektor. I 
privat sektor kan man eksempelvis priori-
tere lavtlønte, lite annet. I statens system 
har du langt større muligheter. Her kan man 
styre lønnsutviklingen etter stillingskoder 
og grupper. Dette er et meget godt og 
robust system. Ellen Dalen la til at det kun er 
20 % av de ansatte som får lønn gjennom 
lokale forhandlinger. 80 % av lønnen for-
handles altså sentralt. 

—Dersom lønnsforhandlingene blir slik 
Akademikerne vil ha det, med primært loka-
le lønnsforhandlinger, vil det være langt 
færre som klarer å få høyere lønn. Vi må 

også huske på at tariffavtalen handler om 
mye annet enn lønn. Svært mange av de ret-
tighetene fagbevegelsen har kjempet fram, 
startet i staten gjennom kollektive forhand-
linger. Feriedager, foreldrepermisjon ble 
forhandla fram blant annet mot at organisa-
sjonene avsto fra økt lønnsvekst. 

 Valla blir engasjert. —Dersom Akademi-
kerne og NHO får det som de vil, at alt blir 
flytta til lokale forhandlinger, hvordan skal 
det da forhandles reformer i arbeidslivet? 
Dette er ikke noen fordel for arbeidsgiver, 
og hva er det de ønsker seg? Ville streiker? 
Et arbeidsliv uten styring? Det er gang på 
gang dokumentert at den norske modellen 
er en stor fordel både for arbeidsgivere og 
arbeidstakere.

 

6-timers-dagen
— 6-timers-dagen var en stor sak på 
70-tallet, særlig for kvinnebevegelsen. Det 
var en viktig kampsak for å fremme lik 
mulighet til deltakelse i arbeidslivet, sa Valla. 
Hun er fortsatt veldig entusiastisk for ideen.

— Nedkortet arbeidstid er et gode både 
for arbeidstakere og samfunnet. Men folk 
har ikke lenger tro på at det kan bli realitet. 
Så er dette en kamp vi kan vinne? spurte 
Dalen. 

— Ja, men det er ikke noe dere kan få fra 
Arbeiderpartiet eller Høyre. Dette er en sak 
fagbevegelsen selv må kjempe fram. Den 
må kjempes fram gjennom tariffoppgjøret, 
slik 7,5 times arbeidsdag ble kjempet fram i 
1986, og den femte ferieuka i 2000. Vi må 
ta en halvtime av gangen, i bytte mot lønns-

vekst - samtidig som vi må kjempe for til-
legg til de lavtlønte, argumenterte en Gerd 
Liv-Valla.

 
Forbruksvekst
— Fagbevegelsen må ta stilling til spørsmå-
let om vi skal fortsette i samme spor, med 
økt kjøpekraft og ønske om økt forbruk. 
Norge er ikke lenger fattig. Ikke alle arbeids-
takere trenger kjøpekraftforbedring hvert 
år, men noen gjør det. I 1960 hadde barn 
seks leketøy hver, i dag har norske barn i 
snitt seksti leketøy. Til slutt kom Valla med 
en utfordring: Begrepet 6-timersdagen er 
utdatert. Nedkortet arbeidstid høres byrå-
kratisk og kjedelig ut. Hva kan vi kalle fagbe-
vegelsens nye krav?

Tariff eller trynefaktor - hva bestemmer lønna di?
Som en del av vår Faglig-
politiske uke 7.-9. oktober 
inviterte NTL UiO tidligere 
LO-leder Gerd-Liv Valla  
på besøk for å diskutere 
lønn med foreningens 
leder Ellen Dalen. De 
omlag førti som møtte 
fikk høre en engasjert 
Valla fortelle om det hen-
nes hjerte brenner for.

Fredag 9. oktober arrangerte NTL UiO 
debatt om fagbevegelsens politiske 
prosjekt på Dattera til Hagen. I panelet 
satt Jan Olav Andersen, forbundsleder 
EL og IT; Trine Lise Sundnes, forbunds-
leder Handel og Kontor og Ann Cecilie 
Bergene, forbundsleder AFI. 

Det var kun ståplasser igjen i loka-
let da paneldeltakerne satte i gang 
med sine innledninger, der blant annet 
fokus var hva som skal til for at fagbe-
vegelsen står like sterkt som den har 
gjort i en ny tid. Et av svarene det var 
stor enighet om, var at fagbevegelsen 
må mobilisere egne medlemmer i 
enda større grad – og at fagbevegel-
sens medlemmer definitivt kan bidra til 
å vinne valg.

Å finne de partipolitiske grobunne-
ne for krav, samtidig som man står på 
egne ben, var naturlig nok et tema i 

debatten, og møteleder og tidligere 
leder av NTL UiO, Anita K. Solhaug, 
oppsummerte debatten i god stil med 
å appellere til at debattantene med SV-
tilhørighet og Ap-tilhørighet måtte vise 
langt større forskjeller seg i mellom 
framover.

Ut i fra spørsmålsstillerne fra 
publikum, så debatten så ut til å vekke 
interesse også utover fagbevegelsens 
medlemmer.

Fagbevegelsens politiske prosjekt

FOTO: N
TL UIO
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Peter A. Kris-
toffersen

– Hovedtariffavtalen er et verktøy som virkelig er liv laga, forklarte en engasjert Gerd-Liv Valla under kampanjeuken.



Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

ORGANISASJONSNYTT

NTL UIOS TARIFFKRAV VEDTAS PÅ MEDLEMSMØTE DEN 13. NOVEMBER!
De siste årene har det vært stadige angrep på 
lønnssystemet i staten og derved de opparbei-
dede rettighetene vi som ansatte i staten har. Vi 
vet at hovedtariffoppgjøret i 2016 også blir et 
oppgjør der vi må forsvare rettighetene våre. 
Det er viktig at NTL og LO Stat har medlemme-
nes meninger og vurderinger med inn i forhand-
lingene. Alle landsforeninger og foreninger skal 

derfor, innen 20. november, sende inn sine tariff-
krav/innspill til forbundet for videre behandling 
og vedtak i landsstyret før NTLs tariffkrav over-
sendes LO Stat. Det er våre medlemmer som 
skal vedta NTL UiOs endelige tariffkrav. Dette 
skjer på medlemsmøte den 13. november (inn-
kalling med tid og sted kommer senere).

NTL UiO stilte opp på demonstrasjon mot TISA lørdag 10. november. 
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ALTA

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 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

Marianne Engelstad 
marianne.engelstad@medisin.uio.no

Gry Bruland Larsen, kasserer 
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