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Forslag til forretningsorden 
 

2.1 

Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger under samme sak. Ved valg blir hvert valg regnet 
som eget valg. 

Med unntak av innledningsforedrag til beretning, regnskap/budsjett og valg, er taletiden fem (5) 
minutter første gang og to (2) minutter andre gang. 

Ordstyreren eller andre deltakere på årsmøtet har ellers rett til å sette fram forslag om 
ytterligere tidsavgrensning og strek med inntegnede talere. 

Til forretningsorden har ingen ordet mer enn en gang og maksimum ett (1) minutt til hver sak. 

2.2 

Eventuelle forslag skal leveres skriftlig på ordstyrerens bord av forslagstilleren. 

Forslag som ikke er i sammenheng med de oppsatte sakene på sakslisten kan ikke fremmes. 

Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan det ikke fremmes eller trekkes forslag. 

2.3 

Avstemmingen foregår ved håndsopprekking, dersom ingen kommer med krav om skriftlig 
avstemming. Skriftlig avstemming i saker kan fremmes dersom minst 20 % av møtelyden krever 
det. Skriftlig avstemming ved valg skal avholdes dersom en av de tilstedeværende krever det. 

Alle saker blir avgjort ved vanlig flertall (over halvparten av de opptelte stemmene, inkludert 
blanke stemmer). Blir det ikke absolutt flertall ved første gangs avstemming, skal det foretas 
bundet omvalg, mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, blir 
det loddtrekning. Dersom det bare er to kandidater, gjelder vanlig flertall.
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Styrets beretning for perioden 

2013—2014 

Foreningens tillitsvalgte 

Styrets sammensetning 

  
Leder:   Ellen Dalen, seniorkonsulent, SADM 
Nestleder:  Heidi Hoksnes Sørli, seniorkonsulent, PSI, SV 
Sekretær:  Tom Thorsen, senioringeniør, KI, MN  
Kasserer:  Gry Bruland Larsen, førstekonsulent, Klinmed, MED 
Studieleder:  Joakim Dyrnes, seniorkonsulent, ISS, SV  

Styremedlemmer: Natalia Zubillaga, førstekonsulent, SAI, SV 
   Øystein Ekevik, senioringeniør, IT-seksjonen, HF 
   Geir Mathiessen, driftstekniker, EA 
   Christian Boe Astrup, seniorrådgiver, NCHR, JUR 

Varamedlemmer: Elsa Gabrielle Tandberg, konsulent, EA 
Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver, Klinmed, MED 
Razan Shanmuganathan, driftstekniker, EA 
Peter A. Kristoffersen, organisasjonssekretær, NTL UiO 
Ulrik Sverdrup, hovedbibliotekar, UB 

Studieutvalget 

Leder: Joakim Dyrnes, seniorkonsulent, ISS, SV 
Natalia Zubillaga, førstekonsulent, SAI, SV 
Kristine Nybø, seniorkonsulent, IKRS, JUS 
Øystein Moe, førstekonsulent, Arkivet, HF 

Ny giv 

Redaktør : Peter Kristoffersen, organisasjonssekretær, NTL UiO 
Per Jørgen Ystehede, seniorkonsulent, IKRS 
Trine R. Dyrdal, konsulent, TA 
Christian Boe Astrup, seniorrådgiver, NCHR, JUR 
Arve Thorsen, rådgiver, IMV, HF 
Håvard Tangen, konsulent, Norsk ordbok 2014 
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Fakultetstillitsvalgte 

Det humanistiske fakultet (HF) 
Øystein Moe (vara), Seksjon for HR, personal og arkiv  
 
Det juridiske fakultet (JF) 
Christian Boe Astrup, informasjonsleder, Norsk senter for menneskerettigheter  
Per Jørgen Ystehede (vara), seniorkonsulent, Institutt for kriminologi og rettssos. 
  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt  
Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt  
 
Det medisinske fakultet 
Marianne M. Østby, rådgiver, Institutt for klinisk medisin 
Gry B. Larsen (vara, permisjon), førstekonsulent, Institutt for klinisk medisin 
 
Det odontologiske fakultet (OD) 
Håkon Størmer, overingeniør, Fotoseksjonen 
Olav Andreas Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen (fra oktober 2013) 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
Natalia Zubillaga, førstekonsulent, Sosialantropologisk institutt 
Aashild Ramberg (vara), førstekonsulent, fakultetsadministrasjonen (ut fra oktober 2013) 
Vegard Berggård (vara), førstekonsulent, Institutt for statsvitenskap (inn fra november 2013) 
 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
Caroline Elise Hals, førstekonsulent, Institutt for spesialpedagogikk 
Camilla Rake (vara), seniorkonsulent, Institutt for spesialpedagogikk 
 
Eiendomsavdelingen (EA) 
Geir Mathiessen, driftstekniker, Område Østre Blindern  
Gabrielle Tandberg (vara), konsulent, Område Sentrum 
Razan Shanmuganathan (vara), driftstekniker, Østre Blindern (til januar 2013) 
Tendai Kuleya Kittilsen (vara), renholdsleder, Renholdsavd. (fra januar 2013) 
Nathan Elayathamby (vara), renholder, Renholdsavd. (til oktober 2013) 
Aina Larsen (vara), renholder, Renholdsavd. (fra oktober 2013) 
 
Samordna opptak (SO) (Sentraladministrasjonen) 
Silje Molander, seniorkonsulent  
Mathis Aamodt (vara), senioringeniør 
 
Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) (Sentraladministrasjonen) 
Torill Aamodt, førstekonsulent, Lønningsseksjonen 
 
Studieavdelingen (STA) (Sentraladministrasjonen) 
Kirsti Margrethe Mortensen, seniorkonsulent, Studieavdelingen 
 
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) 
Harald Sand, rådgiver, Administrasjonsseksjonen  
Mads Lomholt (vara), overingeniør, Seksjon for arbeidsplasstøtte  
 



 

 

 
7 

Universitetsbiblioteket (UB) 
Merete Bloch, spesialbibliotekar, HUMSAM  
Dag Inge Johnsson,  (til august 2013) 
Hans Henrik Olsen (vara), seniorkonsulent, HUMSAM  
 
Kulturhistorisk museum (KHM) 
Brynjar Sandvoll, overingeniør, Konserveringsseksjonen  
Elin Storbekk (vara), overingeniør, Konserveringsseksjonen  
 
Naturhistorisk museum (NHM) 
Åge Brabrand (vara),  forsker, Tøyen 
 
Cicero 
Ann Therese Gullberg, seniorforsker, Cicero (fra desember 2013) 

Valgkomiteen 

Dag Vargset, driftsleder, Parkseksjonen 
Håkon Størmer, senioringeniør, Fotoseksjonen, OD 
Bjørg Osvik, konsulent, Kjemisk institutt 
Silje Molander, rådgiver, Samordna opptak 

LO i Oslo 

Ravichandrarazan Shanmuganathan: Representantskapet i LO i Oslo 
Natalia Zubillaga: Representantskapet i LO i Oslo (fra sept. 2013) 
Olaf Svorstøl: Internasjonalt utvalg og representantskapet i LO i Oslo 
Øystein Ekevik: Internasjonalt utvalg 
Dag Vargset: Kulturutvalget 

Trine Rosalba Dyrdal: Ungdomsutvalget (Distriktskontoret for Oslo- og Akershus). 

Landsstyret 
 
Ellen Dalen 
 

Representanter til råd og utvalg 

Medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd 

Tilsettingsråd: Innstillingsråd: 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:  

Repr.: Aashild Ramberg Gyro Anna Holen (ny fra mai 2013) 

Vara: Mohamed Hazza Siv Håberg 
Joakim Dyrnes 
Line Grenheim (ny nov 2013) 
Kristina Enge (ny jan 2014)  

Det humanistiske fakultet:  

Repr.: Pauline Munch Eriksen (ut okt 2013) 
Sigrid Nesje, vara (ut okt 2013) 

Jamshid Karimiha 
Øystein Ekevik (tekn.) 

Anne Siri Wathne, vara (inn aug 2013) Anne Løken  
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Det medisinske fakultet: 

Repr.: Monica Ahlbom Andersen (ny) Marion Fierro (ut aug 2013) 
Venke Jenssen (inn sept 2013) 
Marianne M Østby 

Vara: Gry B. Larsen  Victor Bredholt (ny)  

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet: 

 

Repr.: Siri Johannesen Tom Thorsen 

Vara: Elin Dyrlie Tom Caspersen (ut okt 2013) 
Bjørg Osvik (inn okt 2013) 

Det odontologiske fakultet:  

Repr.: Liv Halvorsen Håkon Størmer 

Vara: Mona Nesholen Unn Kristiansen (klinikk) 

Det juridiske fakultet:  

Repr.: Gro Halvorsen Christian Boe Astrup 

Vara: Anne Brit Strandset Bodil Silset 
Kristine Nybø (inn des 2013)  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet:  

Repr.:  Camilla Rake  Cindy Grønsberg 

Vara: Trine Labahå Marte Holhjem 

 Caroline Hals  

 Kristin Bjørn-Hansen (inn mai 2013) 

Universitetsbiblioteket:  

Repr.: Hans Henrik Olsen  Dag Inge Jonsson (ut august 2013) 

Vara: Lisette Berger Brunvoll Anne Båum 

Tilsettingsrådet for 
Universitetsbibliotekarer: 

 

Repr: Ulrik Sverdrup (ut mai 2013) 
Repr: Lars Lørdahl (ny mai 2013) 

 

Tilsettingsrådet ved museene:  

Repr: Brynjar Sandvoll, KHM  
Vara: Gry Ekrem, NHM 
Fra januar 2014 (bytte av sekretariat fra KHM 
til NHM): 
Repr: Ann-Helen Rønning, NHM 
Vara: Brynjar Sandvoll, KHM 

Mari Liss Swan, KHM 
Knut E. Semb, NHM (ut i perioden) 
Ellen Sjøwall, NHM 

Tilsettingsrådet for 
sentraladministrasjonen: 

 
Innstillingsråd for sentraladministrasjonen: 

Repr.: Heidi Hoksnes Sørli Harald Sand (tekn., USIT) 

Vara: Ellen Dalen 
Vara: Øystein Ekevik 

Knut Erik Walmann Olsen (tekn., Blindern) 

 Geir Mathiessen (tekn., Blindern)  

 Dag Vargset (tekn., Blindern) 
Ravichandrazan Shanmuganathan (TA) 

 Bente Rongve (sentraladm) 

 Tone Linnes (SADM/OPA)  

 Elisabeth Breen (Samordna opptak) 

 Vara: Esther Mørk (Samordna opptak) 
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Rådet for universitetets barnehager: 
Medlem:  Heidi Hoksnes Sørli (fellesrepresentant) 
 
Kultur- og velferdsutvalget ved UiO: 
Medlem:  Torill Aamodt 
 
Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU):  
Medlem:  Ellen Dalen 
Vara:  Heidi Hoksnes Sørli    
 
Opptakskomiteen for universitetets barnehager: 
Medlem:  Silje Molander 
Vara:   Torill Aamodt 
 
AKAN-utvalget: 
Medlem:  Inger Josefsen 
Vara:   Dag Vargset 
 
 

Medlemsstatistikk 1.3.2014 

 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Totalt 1476 1469 1481 1465 1433 1400 1379 

Fri trekk 325 301 286 286 273 271 252 

Betalende 1151 1168 1195 1179 1160 1129 1127 
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Foreningens virksomhet i perioden 

Styrets møtevirksomhet 

Styremøter 

2013:  9. januar, 13. februar, 6. mars, 10. april, 19. april (ekstraordinært), 2. mai 
(ekstraordinært),  19. juni, 21. august, 18. september, 30. oktober, 13. november og  
11. desember. 

2014:  29. januar, 12. februar og 5. mars. 

Møter i AU 

AU har i perioden bestått av leder, nestleder, sekretær. AU har i snitt hatt møter hver andre uke. 

Styreseminarer 

Det har vært to seminarer for styremedlemmer og tillitsvalgte. Det første ble avholdt i 

Stockholm 26. – 28. mai. Tema for dette seminaret var utsiktene for blå-regjering og 

tillitsvalgtsarbeidet.  Fra 25. – 26. november hadde vi et seminar på Hurdalsjøen med tema 

utfordringer med ny regjering, NTLs tariffpolitikk og HR-ledelse. 

Medlemsmøter 

2013: 22. januar (renhold og TA) 11. februar (SA5), 12. februar (SA5), 22. februar (SA5), 26. 

april (fellesmøte med alle tjenestemannsorganisasjonene om partssamarbeidet) 22. mai 

(KHM), 24. mai (SA5 og TA), 19. august og 20. august (Eiendomsavdelingen), 4. september 

(kaffekurs for studentmedlemmer) 17. september (Sentraladm.),  19. september (UB), 20. 

september (HF), 20. september (OD), 23. september (for vitenskapelig ansatte) og 7. oktober 

(UV), 11. oktober (SV), 15. november (tariffkrav). 

 

2014: 21. januar (Norsk Ordbok 2014). 

Tillitsvalgtmøter 

(Se rapportering på hovedoppgave) 
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Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket 

i 2013 (mellom hovedtillitsvalgte og 

universitetsledelsen/fagavdelinger) 

 

MØTE-

STATUS 

SAK-

NR 

SAKSTITTEL MØTEDATO 

Forhandling 401 Organisering av Teknisk avdeling og tiltak for 

bedre samhandling 

10.1 

Informasjon  Statsbudsjett 2013 – tildelingsbrev 

Status og fremdrift - IHR-prosessen 

Orientering – Risiko- og konsekvensvurdering 

10.1 

Informasjon  Sikkerhet og beredskap 

Status IHR-prosjektene 

Status AML.-undersøkelsen 

24.1 

Drøfting 403 Risiko- og konsekvensvurdering IHR 31.1 

Informasjon  Arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren 31.1 

Drøfting 404 Prosess-støtte til gjennomføring av 

endringsprosesser i IHR 

31.1 

Workshop  Virkemidler i IHR-prosessen og innplassering i ny 

organisasjon 

25.1 

Drøfting 405 Kompetanseutvikling – opplæring ved UiO 2013 7.2 

Informasjon  Status for organisasjonsutvikling – SA5 7.2 

Informasjon  IHR-prosessen SA5 21.2 

Informasjon  Utskillelse av Nasjonal institusjon – NI – fra UiO 

SMR 

1.3 

Drøfting  Dekani fullmakt ved tidsbegrensede delstillinger 1.3 

Forhandling 403 Uenighetsprotokoll – organisering av SA5 

Sak til styrebehandling 

5.3 og 7.3 

Drøfting 403 IHR SA5 – videre prosess 21.3 

Informasjon  Samspill med organisasjonene 21.3 

Drøfting 403 Arbeidsbeskrivelse og tidsplan for videre prosess 

med SA5 

4.4 

Info  Status for SA5 prosessen 18.4 

Info  IHR-prosessen 

Det var innkalt til møte. Ingen av 

tjenestemannsorganisasjonene møtte 

2.5 

Dialogmøte  Møte om partsamarbeidet 8.5 

Informasjon  Status for SA5-prosessen 16.5 

Informasjon  Omorganisering av SA5 21.5 

Informasjon  Pilotprosjekt – foreldrepermisjon 16.5 

Forhandling 401 Organisering av Eiendomsavdelingen, fase 2 30.5 

Drøfting 406 Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og 

stipendiatstillinger ved UiO 

23.5 

Drøfting 407 Administrative prosesser for eksamensavvikling 30.5 

Drøfting 408 Organisering av nettarbeid 30.5 

Drøfting 409 Prosedyrer for varsling 30.5 
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Forhandling 403 Organisering av SA5 30.5 

Forhandling 403 Organisering av SA5 3.6 

Drøfting  Årsplan og fordeling 2014-2016 13.6 

Drøfting 410 Endring av Retningslinjer for ansettelse i 

postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO - 

20.6 

Drøfting 403 Plan for bemanning og innplassering i ny 

organisasjon SA5 

28.6 

Drøfting  403 Roller og ansvar for ledernivå 2 i SA5 28.6 

Informasjon  Gjennomføring av SA5 høsten 2013 

Kommunikasjonsplan for gjennomføring 

29.6 

Drøfting 403 Oppfølging av EIRs risikoanalyse 29.6 

Informasjon  Saker til styremøte 

Status for omorganisering 

Kriterier for innplassering i bemanningsplaner 

Årsverksfordeling til organisasjonene 

12.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 19.9 

Drøfting 403 Prinsipper for innplassering 19.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 26.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 27.9 

Drøfting 403 Prinsipper for innplassering 27.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 10.10 

Drøfting 411 Virksomhetsoverdragelse av Norsk 

folkemusikksamling fra HF til Nasjonalbiblioteket 

23.10 

Forberedende 

møte 

 Opplegg for temamøte 24.10 

Informasjon  Virksomhetsoverdragelse av bibliotektjenestene 

ved OUS til UB 

7.11 

Drøfting 411 Omstillingsavtale for virksomhetsoverdragelse fra 

HF til Nasjonalbiblioteket 

14.11 

Drøfting 413 Etablering av ny organisasjon, fordeling av 

kontorer 

14.11 

Drøfting 414 Plan for utviklingsaktiviteter 21.11 

Temamøte  Temamøte om ledelse 19.12 

  Sonderingsmøte før forhandlinger om intern 

utlysning av stillinger 

19.12. 
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Medieoppslag i 2013/2014 

Uniforum: 

 

14. februar  Si nei til bestiller-utførermodellen! 

28. februar  Ingar Pettersen har for mye makt 

5. mars   Tåpelig å si at dette er første skrittet til outsourcing 

7. mars   Fagforeningene ber styret utsette omorganiseringen 

13. mars  Menn kan bli lønnstapere, advarer UiO 

19. mars  Vederhus: -Jeg vet at fagforeningene er forbanna 

21. mars  Respekt for medbestemmelsen – et felles mål? (alle foreningene). 

22. mars Ledere fnyser av fagforeningsrepresentantene (ifm. debattmøtet 

”Kamp for universitetet”) 

25. april  Omorganiseringen av UiOs sentraladministrasjon. Dårlig prosess – god

   omorganisering. 

26. april  Kamp for forhandlingsretten: Fagforeningene vil ikke delta på møter 

   med universitetsledelsen. 

17. juni   Einige om organiseringa av Sentraladministrasjonen 

21. oktober  Ett nytt steg inn i midlertidigheten 

10. oktober  UiO-tilsette avslørte sosial dumping i jussbygningane 

30. oktober  Begrunner lovendringsforslag med UiOs omorganisering 

5. november  Fagforeningene og ledelsen snakket forbi hverandre 

16. desember  Vil gi næringslivet drahjelp fra universitetene 

28. februar 2014 Å ivareta renholdere (innlegg, Ellen Dalen) 

 

Universitas: 

 

20. mars  Mister støtte etter styrestrid: Ansatte raser mot Ottersen 

21. august  Refser UiOs konsulentbruk 

22. januar 2014 Juridisk fakultet innrømmer lovbrudd 

 

 

Dagsavisen: 

25. august  Byggefirma svartelistet 

 

NTL-magasinet/LO aktuelt: 

4. mai   Styrk den frie forskninga 

5. mai   Vil ikke la staten styres av HR Norge 

 

Annet:  

Vi ble brukt som empiri gjennom tekstanalysering av vårt informasjonsmateriell om IHR I 

Bethina Strandberg-Jensens masteroppgave i sosiologi: «Administrativ utvikling» - om retorikks 

betydning i omorganiseringsprosjekter. 

 

Ellen Dalen deltok i debatten Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem? 

Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt. 
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1. mai-markering 

Årets 1. mai markering ble gjennomført i strålende solskinn. Oppmøtet var omtrent som det 

pleier å være. Årets paroler var ”Medvirkning er ikke nok – vi krever medbestemmelse”, ”Ut 

med konsulentene – inn med medbestemmelsen” og ”Stopp HR-ideologien”. En del slagord 

fra tidligere år ble gjenbrukt, da de fortsatt var aktuelle. Dagen ble avsluttet med lunsj på 

NTL kontoret i sentrum. 

Sommerfest på Oslofjorden 

Den årvisse NTL-båtturen på Oslofjorden fant sted den 17. juni. Det var 75 NTL’ere som var 

med denne gangen. I år, som i fjor, var det Borgåsskuta Christiania vi tok turen i. Vi seilte 

utover Oslofjorden i solgangsbris med dieselmotor som fremdriftsmiddel. Solen blinket i 

vannet og i vindusrutene på villaene på Bygdøy, der den lokale ungdommen (antakelig 

uvitende) hyllet fagforeningen før de stupte uti. Tradisjonen tro ble det servert reker og loff 

med majones – på dekk i strålende sol. I år spilte visesangeren Jørn Simen Øverli Vladimir 

Vysotski og markaviser for oss. Christiania la etter hvert om kursen, og returnerte til kaia 

mens vi ivrig fotograferte en fantastisk regnbue. Det er mulig det falt noen regndråper på 

returen, men det har vi glemt. Alle var fornøyd med nok en fin båttur på fjorden. Vi ønsker 

alle velkommen igjen i 2014! 

 

Fanemarkeringer 

 

NTL UiO har ikke deltatt på noen fanemarkeringer i perioden. Sjansen har vært der, og vi 

burde for eksempel ha deltatt på fanemarkeringen ifm. streiken i Design Forum. 

 

 
Tildeling av NTLs og LOs hedersmerker 

 

Dette tildeles alle NTL medlemmer som har 25/40 års sammenhengende medlemskap i 

forbund tilsluttet LO. Dette er en solid tradisjon, som takk for solidariteten gjennom mange 

år. På en tilstelning i NTLs lokaler i ZEB-bygningen 13. desember møtte 5 40-års jubilanter og 

6 25-års jubilanter opp. Sammen med godord fra foreningens leder, kaffe, snitter og kake var 

dette en fin markering for lang og tro tjeneste i fagforeninga. 

LO-skolen 

Geir Mathiessen fullførte i 2013 LO-skolen. Han var eneste NTLer som fullførte LO-skolen 

dette året. 
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Rapportering på hovedoppgaver 
Årsmøtet i mars 2013 vedtok at dette skulle være foreningens hovedoppgaver for 

årsmøteperioden 2013-2014: 

 

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014. Vi opplever sterkere 

enn tidligere at ansattdemokratiet og organisasjonenes medbestemmelse må argumenteres for og 

kjempes igjennom fra sak til sak. Kravet om «kontinuerlig endring» og løpende reduksjoner i både 

teknisk/administrative og vitenskapelige stillinger gir spesielle utfordringer i forhold til Hovedavtalens 

bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse. Vi vil derfor også i neste periode ha et særlig fokus 

og trykk på dette. I tillegg skal vi ha følgende hovedoppgaver for årsmøteperioden 2013-2014: 

IHR må følges opp på både politisk, organisatorisk og individuelt nivå. NTL UiO skal jobbe for at 

UiOs teknisk/administrative tjenester opprettholdes og at arbeidssituasjonen for alle ansatte blir bedre.  

Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt sammensatt medlemsmasse og foreninga skal jobbe for 

å verve flere medlemmer i alle stillingskategorier. 

Medlemsoppfølgingen til foreninga skal bedres ved å jobbe videre med å styrke foreningas 

tillitsvalgtapparat på alle nivå. 

Gjennom disse oppgavene skal vi arbeide for å styrke universitetsdemokratiet, at UiOs 

tjenester skal utføres av egne ansatte, jobbe for et bedre arbeidsmiljø, motarbeide New Public 

Management og forretningsbaserte regnskapsprinsipper og være kritiske til organisasjonsmoter som 

forsøkes innført ved UiO. 

 

Redegjørelse for gjennomføring av 

hovedoppgavene 

HOVEDOPPGAVE 1: 

IHR må følges opp på både politisk, organisatorisk og individuelt nivå. NTL UiO skal jobbe 

for at UiOs teknisk/administrative tjenester opprettholdes og at arbeidssituasjonen for alle 

ansatte blir bedre.  

 

Konflikt rundt medbestemmelsen 

UiOs styre vedtok i mars endringer i Sentraladministrasjonen uten å ta hensyn til 

bruddprotokollen fra forhandlingene med organisasjonene. Til tross for ledelsens forsøk på å 

splitte fagforeningene, sto vi sammen i vår kritikk av manglende medbestemmelse. 

Risikoanalysen av HMS-aspektet i SA5 konkluderte også med at medvirkningen har vært for 

dårlig og at det var vanskelig å se sammenhengen mellom problemdefinisjon og løsninger. 

Enhet for internrevisjon har laget en risikovurdering som også bekreftet mange av våre 

bekymringer. 

I april brøt alle organisasjonene samarbeidet med ledelsen og det ble ikke avholdt 

Hovedavtalemøter.  8.mai ble det avholdt et møte hvor bl.a. rektor og representanter fra 

hovedsammenslutningene diskuterte premisser for videre samarbeid. Etter dette valgte 

organisasjonene å ta opp igjen samarbeidet etter Hovedavtalen. 
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Nytt organisasjonskart og bemanningsplaner 

I juni ble organisasjonskartet i SA5 forhandlet. NTL valgte å inngå en enighetsprotokoll med 

følgende viktige endringer:  

Bedriftshelsetjenesten (BHT) ble egen enhet direkte knyttet til Universitetsdirektøren 

Sentralbordet blir en egen seksjon i Fagavdelingen 

Personalseksjonen ble videreført som egen avdeling med linjer ut til fakultetene, den ble ikke 

omdøpt til lederstøtte og det skal gjennomføre en prosess for å styrke personalfunksjonen. 

Intern administrasjon flyttes fra Fellestjenesten til egen enhet  

I tillegg ble følgende vedtatt:  

 Sammenslåing av studie- forsknings- og kommunikasjonsavdeling til en Fagavdeling 

 Utforming av Lederstøtten med 20 årsverk (stab) 

 HMS avdelingen blir egen enhet direkte knyttet til Universitetsdirektøren 

For Teknisk avdeling ble disse endringene drøftet og vedtatt: 

 Driftsområdene reduseres fra seks til fire 

 Alle støttefunksjoner samles i en seksjon som kalles stab. 

 Renhold får ingen endringer (senere delegert lederansvar fra renholdssjef til 

husøkonomer) 

 Opprettelse av brukersenter – mot NTLs vilje 

 Seksjon for Fellestjenester består av brukersenter, vaktsentral, repro og bud.  

 Seksjon for Park overtar ansvar for bilpark, parkering og renovasjon 

 Underavdeling for plan og prosjekt deles i tre 

 Drift og vedlikehold deles i fem 

 

I løpet av høsten ble bemanningsplaner for SA5 og  Eiendomsavdelingen  drøftet, noe som 

omfattet ca 550 årsverk. Ny organisering ble iverksatt 1. januar 2014. Bemanningsplanene har 

også medført noe oppfølging av enkeltmedlemmer som har fått sine stillinger omgjort. 

 

Styringsprinsipper 

I tillegg til konkret omstillingsarbeid, har foreningen forsøkt å få noen garantier fra ledelsen 

rundt følgende temaer:  

 Tjenesteleveranseavtaler – bekreftet at ikke skal brukes 

 Bestiller-utførermodell – bekreftet at ikke skal brukes 

 RT-systemer og rapportering på individuell produktivitet –  garanti ikke oppnådd 

enda. 

 

Kontinuerlig forbedring  

Ledelsen har ikke villet klargjøre hva dette i praksis skal bety ved UiO. Ved direkte 

forespørsel har vi heller ikke fått noen sluttdato for måling av gevinster av IHR, og vi frykter 

at det skal opprettes indikatorer på ressursbruk.  Dette vil lett føre til kontrollsystemer på 

individuell tidsbruk, benchmarking og press for effektivisering via målstyring og evt 

outsourcing. 

Ledelsen har bedt organisasjonene om en avtale for å lyse ut ledige stillinger internt i stedet 

for eksternt.  NTL har nektet dette, fordi vi mener det ikke er noen hjemmel i lovverket. Det 

er viktig å verne om Tjenestemannsloven og kvalifikasjonsprinsippet.  En slik ordning vil 

legge til rette for løpende nedbemanning og omdisponering av ressursene uten medvirkning 

og uten medbestemmelse.  
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IHR videre 

Implementeringen av nærhetsmodellen vil være tema for våren, med gjennomgang av 

oppgavefordeling mellom sentraladministrasjonen og enhetene. Det er viktig for NTL å 

hindre at dette baseres på en Bestiller-utførermodell med registrering og plassering av 

kostnader på enhetene for å disiplinere ressursbruken.  RT-systemene kan brukes til å ta ut 

rapporter på tidsbruk på grupper og individer for å kontrollere om ressursene står i forhold 

til budsjettpostene, men innebære en kontroll av medlemmene som NTL ikke kan akseptere. 

 

HOVEDOPPGAVE 2: 

Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt sammensatt medlemsmasse og foreninga skal 

jobbe for å verve flere medlemmer i alle stillingskategorier. 

 

I arbeidet med verving har foreningen hatt fokus på to områder – å nå ut til nyansatte og 

uorganiserte, og medlemspleie gjennom å fortsatt jobbe for medlemmenes rettigheter, lønns- 

og arbeidsbetingelser. Vi har satt i gang tiltak som skal vise omfanget av foreningens 

aktivitet, og som også profilerer bredden i vår medlemsmasse. 

Nettsider og sosiale medier 

Foreningens nettsider oppdateres hyppig. Vi har også laget nye nettsider med oppfordring 

til medlemmer om å verve kollegaer og informasjon om viktigheten av dette.  I tillegg har vi 

opprettet en Twitter-konto som i økende grad tas i bruk, samt en Facebook-side som også 

egner seg til å spre informasjon. Vi har også benyttet oss av betalte annonser på Facebook 

ifm arrangementet "Hvem skal styre fremtidens forskning?" 6. mars 2014. 

Banner og brosjyre 

Vi har håndmalt en banner som er hengt opp på Fredrikkeplassen!  Vi har utarbeidet en 

vervebrosjyre for NTL UiO som ble trykket i februar 2014. Den skulle vært ferdig tidligere, 

men det er utfordrende å lage kortfattet tekst som er dekker det vi ønsker å formidle, men vi 

tror brosjyren nå vil ha relativt lang levetid og rekkevidde. Vi vil distribuere brosjyren i nær 

fremtid, og også på den måten synliggjøre NTL på UiO.  

Synliggjøring av de tillitsvalgte 

De tillitsvalgte har fått tilsendt plakat for å henge på døren og blitt sterkt oppfordret til å 

legge inn vervet på sin personpresentasjon på nett.   

For å styrke medlemmenes kunnskap om foreningen og forbundet, så har vi i 2013 

gjennomført (i samarbeid med studieutvalget) kurset «Introduksjon til NTL» om hva NTL er 

og hva fagforeningsarbeid innebærer. Kurset var rettet mot medlemmer som ønsket å lære 

mer om NTL og for erfarne medlemmer som ønsket litt oppfriskning. 

NTL-dagene 

Onsdag 4. september markerte vi NTL-dagene med stand fire steder: To steder på Blindern, 

ved Domus Nova (JUS) og Odontologi. Det var utdeling av kaffe, boller og effekter mellom 

kl 8 og 9.30. I tillegg delte vi ut en lokal vervebrosjyre for NTL UiO og en brosjyre med 

oppfordring om å bruke stemmeretten ved Stortingsvalget. Markeringen var vellykket, vi 

fikk mange positive tilbakemeldinger fra forbipasserende. Allikevel er det vanskelig å si noe 

konkret om hvor mange innmeldinger dette resulterte i, men vi fikk synligjort foreningen 
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blant både ansatte og studenter. 

 

Filmsnutter 

Vi ønsker å vise frem at NTL har mange vitenskapelig ansatte som medlemmer, og Petter 

Titland (tidligere organisasjonssekretærvikar) lager noen filmsnutter med medlemmer i 

vitenskapelige stillinger som forteller hvorfor de er NTL-medlemmer. Filmene skal vise 

bredden i medlemsmassen og profilere NTL som et naturlig valg også for denne gruppen. 

Filmene ferdigstilles snart og skal brukes på lokale og sentrale nettsider, Twitter, Facebook 

og lignende. 

Vi har også forsøkt å gjennomføre et møte med vitenskapelig ansatte for å diskutere 

foreningens strategi videre med fokus på rekruttering, muligheten for å opprette en 

ressursgruppe, synliggjøring av forskningspolitikk osv. Dessverre ble møtet avlyst på grunn 

av for få påmeldte, men vi har et godt samarbeid med en del ansatte i denne 

stillingsgruppen.  

Det ble gjennomført et medlemsmøte på HF der målet var å diskutere hvordan man kan 

organisere foreningens arbeid på HF. Et konkret forslag var å etablere en ressursgruppe på 

HF (etter «Trondheimsmodellen») bestående av flere ansatte innenfor ulike 

stillingskategorier som kunne fordele oppgaver seg i mellom og være en støtte for den lokale 

tillitsvalgte. Denne gruppen ble ikke iverksatt. Dette skyldes en blanding av at det over 

lengere tid har vært vanskelig å finne medlemmer som er villige til å påta seg verv, og at 

foreningen ikke har vært flink nok til å følge opp dette vedtaket. Vi mener fortsatt at 

medlemmene på HF-fakultetet vil være tjent med at en slik ressursgruppe blir igangsatt.  

 

Nyansatte og uorganiserte 

Man har opprettholdt rutinen med å sende ut en e-post til alle nyansatte ved UiO med en 

oppfordring om å organisere seg, helst hos oss. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra 

nyansatte som respons på denne e-posten, uansett om de melder seg inn i NTL eller ikke. 

Dette tiltaket har blitt gjennomført mer systematisk gjennom hele perioden. Liste over 

nyansatte er også blitt lagt ut på et intranettområde for tillitsvalgt for at det skal lettere ha 

oversikt over nytilsatte og potensielle nye medlemmer ved deres enhet.  

Vervekampanje 

Vi har hatt en vervekampanje gående etter nyttår, der ververen får ett lodd for hver ansatt 

man verver til NTL. Trekningen av et reisegavekort til kr 5000 trekkes på årsmøtefesten. Vi 

har i skrivende stund ikke oversikt over hvor mange nye medlemmer vi har fått pga dette 

tiltaket.  

På årsmøtet i 2013 satte vi et mål om å øke medlemstallet med 50 personer netto. Selv om 

dette høres beskjedent ut, har det vist seg vanskelig i praksis. NTL UiO verver mange nye 

medlemmer hvert år. I 2013 vervet vi 107 nye medlemmer, men samtidig mister vi 

medlemmer. Årsakene til at vi mister medlemmer er at de bytter jobb, går av med pensjon, 

dødsfall, eller aktivt melder seg ut av foreningen. Realiteten er at vi holder stand, men øker 

ikke så mye som vi ønsker. En gledelig utvikling er likevel at mange relativt unge nyansatte 

(i alle stillingskategorier) melder seg inn. 
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HOVEDOPPGAVE 3: 

Medlemsoppfølgingen til foreninga skal bedres ved å jobbe videre med å styrke foreningas 

tillitsvalgtapparat på alle nivå. 

Tillitsvalgtnettverket 

I tråd med en av foreningens hovedoppgaver for 2013-2014 (Medlemsoppfølgingen til foreninga 

skal bedres ved å jobbe videre med å styrke foreningas tillitsvalgtsapparat på alle nivå) ble 

opprettelsen av et tillitsvalgtnettverk diskutert på styre- og tillitsvalgtseminaret i Stockholm 

mai 2013. På seminaret kom arbeidsgruppen med lokale tillitsvalgte (Camilla Rake, Torill 

Aamodt, Razan Shanmuganathan, Mads Lomholt og Natalia Zubillaga) frem til følgende 

forslag for å styrke tillitsvalgtapparatet: 

 Å gjenopprette jevnlige tillitsvalgtmøter. Foreningen er avhengig aktive tillitsvalgte ute i 

enhetene og lokale tillitsvalgte har kontakt med hverandre. Møtene i nettverket har hatt til 

hensikt å fungere som fora for erfaringsutveksling hvor de tillitsvalgte kan diskutere ulike 

typer saker, lære mer om avtaleverket vi bruker – og hvordan vi best kan bruke 

den.  Nettverket skal være en arena for skolering og kompetanseheving, bidra til å definere 

vår rolle og få mer selvtillit i utøvelsen av vervet. En måte å oppnå dette er gjennom «mini-

kurs» for tillitsvalgte, der tema bestemmes av de tillitsvalgte selv ut ifra behov. 

Ledelsen i foreningen har deltatt på møtene. Dette har vært viktig for gjensidig informasjon 

og diskusjon av saker som skjer sentralt på UiO og ved enhetene.  

Det har blitt avholdt jevnlig møter i nettverket gjennom perioden (totalt 5). Temaene på 

møtene har vært: 

 Verving: den tillitsvalgtes rolle, utfordringer 

 Hvordan synliggjør vi hva vi driver på med?  

 Medlemsmøter  

 Konkrete resultater/erfaringsutveksling: andre tillitsvalgte har presentert 

saker/pågående prosesser ved sine enheter. 

 Mini-kurs om drøftingsteknikk  

 Åpne landskap – temaet ble brukt som utgangspunkt under drøftingsteknikk kurset 

 Omorganisering (kurset var også åpent for medlemmer) 

Planlagte «mini-kurs» i nettverket fremover: 

 Bemanningsplaner 

 Innplasseringer ved omorganisering 

 Budsjett 

Vortex har også blitt benyttet mer aktivt. Det har blitt opprettet et område for tillitsvalgte der 

det legges ut informasjon om møter, kurs arrangert av foreningen og forbundet, og annen 

nyttig informasjon/skriv tilknyttet oppgavene til de tillitsvalgte. I tillegg legges det også ut 

lister over nyansatte slik at tillitsvalgte får oversikt over nytilsatte og potensielle nye 

medlemmer ved deres enhet. 
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Evaluering av nettverket 

Jevnlige møter har bidratt til at de tillitsvalgte har fått til et bedre samarbeid på tvers av 

fakultetene. Tillitsvalgtapparatet og møtene har blitt preget av mer forutsigbarhet og 

kontinuitet. Kjennskap til saker som drøftes lokalt og sentralt har gitt bedre innsikt i hva som 

skjer i organisasjonen. Samtidig så er det per dags dato vanskelig å se om, og hvordan, 

nettverket har styrket linjen ut til medlemmene, om det har bidratt til mer aktivisering lokalt 

på enhetene for eksempel i form av økt aktivitet overfor medlemmene. Nettverket er en 

langsiktig prosess og som krever tid til å etablere seg og finne sin arbeidsform. Nettverket 

skal videreføres og jobbes videre med. Nettverket skal ha som mål å øke aktiviteten lokalt, 

for eksempel å gjøre foreningen mer synlig gjennom utdeling av ny vervebrosjyre, holde 

medlemsmøter eller e-poster med oppdateringer fra lokale IDF-møter. Nettverket skal også 

fokusere på gjennomføringen av flere mini-kurs for å styrke skoleringen av de tillitsvalgte. 

 

ANDRE SAKER DET HAR VÆRT FOKUS PÅ DETTE ÅRET 

 

Vårt hovedinntrykk er at det ved UiO har vært et taktskifte preget av uro og innsparinger. 

Det er et generelt krav om omstilling og effektivisering i staten som også har preget UiO. Når 

innsparinger gjøres etter «ostehøvelprinsippet», der ingen oppgaver vedtas kuttet og alt skal 

gjøres «smartere», medfører dette et stort press på de ansatte. Det er vanskelig å få relevant 

og nok informasjon om de endringer som planlegges slik at medbestemmelse kan tas ut. Vi 

opplever også at de ansattes kollektive avtaler er under press både sentralt i staten og ved 

UiO.  

 

Omorganisering og omstilling 

I tillegg til IHR-prosessen i Sentraladministrasjonen, USIT og Teknisk avdeling, har NTL UiO 

har vært tungt inne i omorganiseringer på Kulturhistorisk museum, sentralisering av 

kommunikasjonsarbeidet på HF, omorganisering av SV-IT og i virksomhetsoverdragelsen av 

Norsk folkemusikksamling til Nasjonalbiblioteket. HF har også startet avslutningen av 

prosjektet Norsk Ordbok 2014 hvor vi organiserer mange ansatte.  

 

Norsk Ordbok 2014 

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 har nå gått inn i sitt siste år, og dette får store konsekvenser 

for arbeidsforholdet til de 35 ansatte, der mange er medlemmer i NTL. NTL går ikke inn i 

den faglige vurderingen av om prosjektet skal avsluttes, men bistår de ansatte i de 

konsekvensene dette eventuelt får for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver har varslet at det 

kommer oppsigelser i løpet av sommeren og at de våren 2014 leter etter jobber for de som 

blir overtallige. Det kan bli vanskelig å finne likeverdige eller passende stillinger til 

forskerne. NTL har hatt medlemsmøte og forsøker å gi god informasjon og bistand til 

medlemmene på NO2014, men informasjonsbehovet er stort. Arbeidsgiver har definert dette 

som et eksternt finansiert prosjekt, noe som medfører at de ansatte ikke har krav på 

ventelønn ved en oppsigelse. Fortrinnsrett i staten blir også avkortet i så tilfelle. NTL vil ta 

dette spørsmålet opp med LOs juridiske avdeling for å få deres vurdering.  

  

Virksomhetsoverdragelse av Norsk Folkemusikksamling til Nasjonalbiblioteket 

NFS ble overdratt til NB per 1. januar 2014, mens de ansatte ble overført en måned 

senere. Begrunnelsen for overdragelsen er at samlingen vil bli bedre tatt vare på ved NB, 
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men vi ser også at UiO i større grad enn tidligere overfører enheter som ikke er direkte 

knyttet til kjernevirksomheten til andre. I prosessen rundt overdragelsen har det vært noen 

runder om overføring av de ansattes opparbeidede rettigheter i arbeidsforholdet ved UiO. 

Det ser i dag ut til  å være løst.  

 

Flytting av kontoret til andre lokaler 

NTL UiO har hatt kontor i 4. etasje i ZEB-bygget siden 1992, og fikk beskjed på senhøsten 

2013 at vi måtte flytte over til andre lokaler. Etter noen befaringer og krav om tilpasninger 

ble det bestemt at vi flytter inn i 3. etasje i Fysikkbygget rundt månedsskiftet februar-mars.  

 

Medlemspleie 

 

Lunsj med medlemmer 

I august 2013 inviterte vi nye medlemmer til lunsj på kontoret. Målet er å bli kjent med dem 

og informere om hva foreningen jobber med, og diskutere saker medlemmene er opptatt av. 

Dette har blitt positivt mottatt, selv om oppmøtet var relativt beskjedent. Vi har hatt god 

kontakt med medlemmene i ettertid, og vårt inntrykk er at vi har gjensidig nytte av 

samarbeidet. Vi arrangerte en julelunsj der både gamle og nyinnmeldte medlemmer dukket 

opp. Det var en hyggelig og uformell avslutning før jula og med gløgg og julekaker. Siden 

det ble tett mellom julelunsjen og den planlagte lunsjen for nye medlemmer i januar, valgte 

vi å avlyse den siste.  

 

Personalsaker 

Bistand til enkeltmedlemmer utgjør en betydelig del av NTL UiOs arbeid, men på grunn av 

taushetsplikten kan disse kun omtales helt generelt. Det er vanligvis NTL-kontoret som tar 

disse sakene i samarbeid med forbundet. Foreningen blir kontaktet om blant annet 

rettigheter i arbeidsforholdet, anmodning om bistand i konfliktsaker, oppfølging av 

langtidssykemeldte, oppsigelsessaker, pengekravssaker, pensjonsrettigheter, krav om faste 

tilsettinger og andre saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold.  

Vårt inntrykk at antallet saker har økt ved UiO, og ikke bare blant våre medlemmer. Vi 

mener at arbeidsgiver nå raskere eskalerer saker ved å trekke inn interne og eksterne jurister, 

og at dette ofte vanskeliggjør minnelige ordninger. 

 

Midlertidighetsproblematikken  

Vi mener at UiO som institusjon ikke har gjort noe for å redusere andelen midlertidig 

ansatte, på tross av pålegg fra Kunnskapsdepartementet. Riksrevisjonen har også gitt 

anmerkninger til Kunnskapsdepartementet om at departementet skulle fulgt dette opp. NTL 

UiO har ingen forhåpninger om at den nye Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen vil legge noe 

politisk press på UiO eller andre i sektoren for å få til en slik reduksjon. 

Tjenestemannsorganisasjonene må derfor stadig markere uenighet i hjemmelbruk i 

stillingsutlysninger ved enkelte enheter, særlig når det gjelder teknisk-administrative 

stillinger som er eksternt finansiert.  Vi har løftet slike saker til Sentraladministrasjonen, men 

de tar ikke et helhetlig ansvar for praktisering av tjenestemannsloven på dette punktet. I 

tillegg er krav om fast tilsetting for medlemmer som kommer inn under «fireårsregelen» en 

gjenganger.  

 

Finansieringsmodellen for universitets- og høgskolesektoren 



 

 
22 

Den rød-grønne-regjeringen nedsatte i august 2013 et utvalg for å evaluere dagens 

finansieringsmodell for sektoren, ledet av SV-dekan Fanny Duckert. Leder ved NTL NTNU, 

Sturla Søbstad, var LOs representant i utvalget. Utvalget fikk knapt igangsatt arbeidet før 

den nye høyre-fremskrittsparti-regjeringen la det ned i november, parallelt med at NHO 

inviterte til seminar for å lansere en langt mer kommersialisert, resultat- og 

konkurransevridd finansieringsmodell enn dagens variant. Regjeringen har ennå ikke 

nedsatt det nye utvalget, men dette vil helt klart bli en viktig sak for NTL UiO i løpet av det 

kommende året. NTL UiO arrangerte frokostmøte 6. mars med temaet Hvem skal styre 

fremtidens forskning?, der Arvid Hallen (NFR), Ole Petter Ottersen (rektor), Kristian 

Gundersen (professor, universitetsstyremedlem) og Anita Solhaug (nestleder i NTL) var 

debattanter. Det var godt oppmøte og debatten viste hvor mangefasettert temaet er. NTL 

mener det er viktig at temaet blir debattert videre, og vil følge opp med lignende 

arrangementer senere.  

 

Åpent landskap 

Vi konstaterer at UiO endrer arbeidsplasser fra cellekontor til åpne landskap ved 

ombygginger, og at disse endringene begrunnes med økonomiske hensyn. NTL og vernelinja 

v/hovedverneombudet har vært enige om at dette er en viktig er en viktig sak ved UiO. NTL 

har hatt drøftinger med Eiendomsavdelingen for å få endret praksisen, men har hittil ikke 

fått gehør på tross av forskningsbasert kunnskap om de negative effektene ved åpent 

landskap. 

 

Sosial dumping – sak om skattejuks 

Våkne medlemmer og tillitsvalgte avdekket en skattejukssak med et firma som Statsbygg 

hadde leid inn ved oppussingen av bygningene på Karl Johan. Saken ble tatt opp via NTL 

UiO, forbundet og Statsbygg. De spanske arbeiderne fikk rettighetene ivaretatt, Statsbygg 

svartelistet firmaet, og firmaet ble slått konkurs i desember. Sosial dumping har allerede vist 

seg å være et problem også i offentlig sektor, og innleie av eksterne firmaer krever stor 

kontrollvirksomhet og årvåkne tillitsvalgte. Dette er en av grunnene til at NTL vil at 

offentlige oppgaver i størst mulig grad skal utføres av egne ansatte.  

 

Tariffoppgjøret 

De sentrale partene kom frem til en forhandlingsløsning uten bruk av mekling i dette 

mellomoppgjøret med en ramme på ca 3,5 prosent. I korte trekk ble resultatet et generelt 

tillegg til alle, dels kronetillegg, dels prosenttillegg, minimum 4200 kr for de lavest lønnede. 

Det ble ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger høsten 2013. UiO satte heller ikke av 

lokale midler, slik at det ikke ble lokale lønnsforhandlinger høsten 2013. Vi konstaterer at 

arbeidsgiver likevel utnytter sitt handlingsrom når det gjelder de ekstraordinære 

lønnsforhandlingene (HTA 2.3.4). Av de 10 mill som ble fordelt, gikk ca 42 prosent til  

«rekruttere og beholde»  og «ekstraordinær innsats»,  der arbeidsgivers siste tilbud gjelder.  

 

Stortingsvalget 2013 

De blå partiene (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF) vant valget høsten 2013. På 

bakgrunn av de varslede sakene før valget, forventer vi en endret arbeidslivspolitikk og 

kraftige kutt i offentlig sektor. I forkant av valget delte NTL UiO delte ut LO Stats brosjyre 

med opplysninger om hvordan de ulike partiene står i saker som er viktige for en 
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fagforening, og oppfordret folk til å bruke stemmeretten. 

  

Valg av rektor og representanter til universitetsstyret 

UiO er bekymret for at den lave valgdeltakelsen ved UiO svekker universitetsdemokratiet. 

Vi ønsket et styre med representanter som evner å se hvilke saker som får konsekvenser for 

UiOs ansatte, og retningen UiO skal utvikle seg i. Representantene må kunne forankre sine 

standpunkter i gruppen de er valgt til å representere og kunne slåss for sine meninger i 

universitetsstyret. Vi fremmet derfor kandidater, deltok aktivt i valgdebatter og oppfordret 

medlemmer til å bruke stemmeretten. I rektorvalget var det kun studenten Torkil Vederhus 

som stilte som motkandidat til sittende rektor. 

 

Hovedavtalens forhandlingsrett versus Universitets- og høgskoleloven 

Våren 2013 var alle fagforeninger ved UiO i konflikt med universitetsledelsen om 

forhandlingsretten etter Hovedavtalen ved administrative omorganiseringer kunne 

overstyres av universitetsstyret. NTL bestilte i etterkant av konflikten en juridisk uttalelse fra 

arbeidsrettsjurist Henning Jakhelln. Denne uttalelsen ble oversendt til LO Stat, men har 

foreløpig ikke blitt fulgt opp fra deres side. Denne saken må følges opp videre for å få 

avklart om UH-sektoren har forhandlingsrett etter Hovedavtalen. De andre fagforeningene 

ved UiO løftet også saken til sammenslutningsnivå, og etter det vi vet, er statusen den 

samme der. NTL-forbundet benyttet anledningen og sendte inn endringsforslag § 9-2 nr 4 i 

Lov om universiteter og høgskoler, når loven var på høring vedrørende bla. 

innstegsstillinger: «Styret selv fastsetter virksomhetens interne, faglige organisering på alle nivåer. 

Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.» 

 

Samarbeid med de andre fagforeningene 

I siste årsmøteperiode har samarbeidet med de andre foreningene ved UiO fungert godt. Det 

har vært en del felles saker å enes om, blant annet forhandlingsretten etter Hovedavtalen og 

diskusjoner rundt ledelse ved UiO. I andre saker er ikke foreningene enige om mål og 

innhold, men har likevel hatt et konstruktivt samarbeid. NTL har stor avstand til 

Akademikernes individualiserende linje, særlig når det gjelder lønnspolitikken. Ledelsen i 

foreningene og hovedverneombudet har hatt felles lunsjer og seminarer for å diskutere 

overordnede temaer ved UiO og saker som skal behandles i universitetsstyret.  

 

HR-ledelse 

Vi ser at begrepsbruk hentes fra denne opprinnelig amerikanske styringsformen ofte brukes i 

dokumenter og argumentasjon med foreningene.  De siste årene har det vært et meget sterkt 

fokus på styring, styrket lederopplæring og lederstøtte. Dette er viktig siden det da vil være 

toppledelsen alene som setter mål for virksomheten, og suksess måles i hvor stor grad man 

får overført disse målene nedover i organisasjonen og får de ansattes oppslutning om dem.  

Dette kolliderer med hvordan det norske arbeidslivet er bygget opp, der de ansatte har 

medbestemmelse også på hvilke mål som settes for virksomheten. I tillegg innfører UiO 

verktøy som i utgangspunktet er tenkt å forenkle arbeidsoppgaver og -flyt, men som vi ser 

kan og blir brukt til kartlegging av ansattes effektivitet. Dette er «Hard HR», og kommer til å 

bli fulgt opp fra NTL videre. NTL har i 2013 brukt tid og ressurser på å skolere tillitsvalgte 

og medlemmer i hva HR-ledelse er, og hvilke konsekvenser denne ledelsesformen 

erfaringsmessig medfører for de ansatte. HR-ledelse var også tema på dialogmøte med 

ledelsen i desember, men det var vanskelig å få til en dialog om temaet. HR-ledelse er på 
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fremmarsj i staten, og ledere og personalkonsulenter deltar på kurs og store konferanser i 

regi av HR Norge. 

 

Rekrutteringsstillinger 

Retningslinjer for arbeidsplikt for postdoktorer har vært drøftet. Arbeidsgiver ønsket 

drøfting fordi det var gjentatte brudd på disse ved UiO. I stedet for å innskjerpe praksisen, 

ønsket de å «myke opp» retningslinjene. Dette gikk NTL og de andre foreningene imot. Det 

ble aksept for 10 prosent pliktarbeid ved 3-årskontrakter, og at det ikke er urimelig med 25 

prosent der kontraktene er lengre enn 3 år. Arbeidsoppgavene skal være meritterende og 

forskningsprogresjonen skal ikke bli hindret.  

 

Etter et alvorlig brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for en stipendiat og en 

post doktor ved Juridisk fakultet (se Universitas-sak), ba NTL drøfting. Fakultetet hadde selv 

varslet Arbeidstilsynet, og rutiner gjennomgås for å unngå gjentakelser.  

 

Opprettelse av innstegsstillinger (tenure track) har igjen vært oppe til debatt sommeren 2013. 

Dette var en del av regjeringens høringsforslag om endring i Lov om universiteter og 

høgskoler. NTL har ikke endret standpunkt i saken, og er fortsatt mot. Innstegsstillinger kan 

øke  forutsigbarheten noe for enkelte miljøer, men vil samtidig bidra til et smalere 

arbeidsmarked for det store flertallet. NTL er skeptiske til at det opprettes flere særordninger 

for de vitenskapelig ansatte som er med på å undergrave ordinære arbeidsrettslige 

prinsipper som gjelder ellers i arbeidslivet. Rekrutteringsutfordringer i sektoren kan kun 

løses med faste stillinger. Vi oppfatter også at UiOs rektor (og leder av Universitets- og 

høgskolerådet), samt Forskerforbundet, har endret standpunkt fra positiv til negativ i denne 

saken. Høringen er til behandling i Kunnskapsdepartementet.  

 

Rapport fra internasjonalt utvalg 
Internasjonalt utvalg har i 2013 vært bare måtelig aktiv. Enkeltmedlemmer har gjennom andre 
organer og utvalg deltatt på delegasjonsreiser til Cuba og Vietnam i regi av internasjonalt utvalg 
i LO Oslo. I tillegg har noen enkeltmedlemmer vært på kurs i regi av LO/AOF/NTL i York i 
England. Det har vært kontakt med Occupy Sussex bevegelsen i England og vært avholdt møter 
med LO/Fellesforbundets Asia-koordinator. Viktigste aktivitet har vært vertskapsrollen 
foreningen hadde i forbindelse med et delegasjonsbesøk fra FOL Hanoi. Flere medlemmer fra 
både NTL UiO og Forskerforbundet bidro til at besøket ble vellykket. 

Rapport fra studieutvalget 

Studieutvalget har i perioden bestått av: 

Joakim Dyrnes, ISS, SV (Studieleder) 

Natalia Zubillaga, SAI, SV 

Øystein Moe, HF 

Kristine Nybø, IKRS, JUS 

 

Kurs- og skoleringstiltaket foreningen har hatt i denne årsmøteperioden: 
7. mai: På tide å bli sett og hørt? (17 påmeldte) 
6. juni: Pensjonskurs (30 påmeldte) 
23. august: På tide å bli sett og hørt? (10 påmeldte) 
8. oktober: Omorganisasjonsprosesser i offentlig sektor (37 påmeldte) 
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7. november: Introduksjon til NTL (16 påmeldte) 
23. januar: Pensjonskurs (24 påmeldte) 
Flere av kursene har vært fulltegnet, og tilbakemelding på kursene er god. 
Av våre medlemmer har 29 personer deltatt på NTLs forbundskurs.  

Rapport fra Ny Giv redaksjonen 

Årsmøtet valgte 20. mars 2013 ny redaktør til medlemsbladet Ny Giv. Tillitsvervet ble gitt 

undertegnede, Peter Kristoffersen. I redaksjonen har jeg hatt med meg Arve Thorsen, 

Trine R. Dyrdal, Christian Boe Astrup, Per Jørgen Ystehede og tidligere redaktør Håvard 

Tangen. 

 

Siden årsmøtet har det kommet ut tre nummer av bladet. Ett i mai 2013, ett i desember og nr. 

1/2014 kom ut i mars i år. Redaksjonen har i snitt hatt ett møte pr. utgivelse, men vi jobber for 

tiden med å få til mellommøter for å diskutere tekstene redaksjonelt før dødlinjene. Det er et 

mål å få medlemmer til å skrive for bladet. Redaksjonen takker  alle som har bidratt til Ny 

Giv-årgangen 2013! 
 

Landsstyret  

Ellen Dalen er en av 24 representanter i NTLs landsstyre og har deltatt på de tre møtene som 

har vært avholdt i 2013. Stortingsvalget, medbestemmelse og tjenestepensjon har vært noen 

av temaene som har vært debattert i løpet av året. Landsstyret har også vedtatt forbundets 

tariffuttalelse som i år konsentrerer seg om hovedlinjene i oppgjøret - da vi forventer sterke 

angrep på tariffavtalen slik den foreligger i dag. For 2014 har landsstyret vedtatt at omstilling 

skal være en av de viktigste skoleringsområdene. Men også markedsstyringsgruppa skal 

revitaliseres og det organiseres beredskap i forhold til finansieringssystemet for universitet- 

og høgskolesektoren. Landsstyret valgte Ellen som representant til LO-kongressen i mai. 
 

LO-kongressen 

Ellen Dalen var representant fra NTL på LOs kongress, som avholdes hvert 4. år. Valg av LO 

leder opptok naturlig nok delegasjonen fra NTL som hadde egen kandidat i Tor Arne 

Solbakken. Han trakk sitt kandidatur til fordel for Gerd Kristiansen. NTLerne var stolte av å 

tilhøre et lite mindretall som stemte mot konsekvensutredning om oljeboring i Lofoten, 

Vesterålen og Senja. NTL fikk gjennomslag for en god uttalelse om markedsstyring og 

handlingsprogrammet har god politikk for forskning og utdanning for neste 4-års periode. 

Rapport fra Arbeidsmiljøutvalget ved UiO (AMU) 

Ellen Dalen har vært ansattrepresentant oppnevnt av NTL. Heidi Hoksnes Sørli har vært 

vara. AMU har fire møter i året og i 2013 har det vært et ekstraordinært møte om ARK-

undersøkelsen. Ellen har deltatt på fire av møtene. Noen av sakene som har vært diskutert, 

er elektronisk avvikshåndteringssystem, Rutiner for varsling og konflikthåndtering samt 

risikoanalyser. AMU følger også opp lokale arbeidsmiljøutvalg og behandler årsrapportene 

til HMS og BHT. 
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Den største enkeltsaken i 2013 har vært Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, som nå 

gjennomføres på UB og Institutt for klinisk medisin. Det har vært vanskelig å få innblikk i 

hva ARK egentlig er ment å kartlegge, hvordan den ivaretar sektorens spesielle behov og 

hvordan den sikrer gode tiltak for bedring av arbeidsmiljøet. På grunn av dette ble vedtaket 

endret fra en obligatorisk innføring for alle enheter ved UiO til følgende tekst: «De enhetene 

som ønsker å ta i bruk ARK, må sikre lokal forankring av dette i LAMU».  

Årsrapporter fra de lokale tillitsvalgte 

Herunder er det også oversikt over NTL-oppnevnte representanter i innstillings- og tilsettingsråd. I 
motsetning til de tillitsvalgte, representerer de ikke NTL i sine verv, men er fellesrepresentanter for 
alle ansatte og oppnevnt av NTL. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 

Caroline Hals har vært tillitsvalgt hele perioden, og Camilla Rake har vært vara. 

 

Medlem av tilsettingsrådet: Camilla Rake 

Vara: Trine Labahå  

Medlem av innstillingsråd: 

Caroline Hals 

Marte Holhjem 

Kristin Bjørn-Hansen 

 

Tjenestemannsorganisasjonene har hatt jevnlige informasjons- og drøftingsmøter med 

fakultetsdirektøren. Disse har vært fast i forkant av fakultetsstyremøtene, men også noen 

møter utenom dette. Vi har deltatt på til sammen 8 møter. 

 

Saker ved UV 2013: 

Omorganisering og flytting ved ILS. 

 

Det ble startet opp et arbeid om å lage et rammeverk for kompetanse- og karriereutvikling 

for teknisk administrativt ansatte på fakultetet. 

Dette er ikke ferdigstilt ennå. De tillitsvalgte følger med. 

 

Ellers har tillitsvalgte arbeidet med lokale lønnsforhandlinger, samt oppfølging av 

medlemmer gjennom enkeltsaker og i omorganiseringssakene. 

 

Det odontologiske fakultet 

Tillitsvalgt: Håkon Størmer Vara: Olav Hoemsnes  

Altmuligperson: Gerald R. Torgersen 

 

Det har vært holdt følgende møter med arbeidsgiver: 

08.02.13 Drøftingssaker: Tiltaksplan for likestilling 3013 -2014 
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Informasjonssaker: Møteplan 2013. Ledelsesvurdering 3. Tertial 2012. HMS 

tiltaksplan. IHR    

08.03.13 Drøftingssaker: Studieplan for bachelorprogram i tannpleie. Programplan for 

masterprogram i odontologi. Organisasjonsgjennomgang OD: Valg av 

representant til ad hoc utvalg.  

  

Informasjonssaker: Høringssak: IHR-studier: Eksamen. Høringssak: IHR: Organisering av 

nettarbeid. 

12.04.13 Drøftingssaker: Mandat Programutvalget forskning og 

forskerutdanningsprogram (PFF). Mandat Programutvalg studie og 

studieprogram (PSS). 

  Informasjonssaker: Sammensetning PSS. Sammensetning PFF. 

31.05.13 Informasjonssaker: Ledelsesvurdering 1.tertial 2013. Møteplan H2013. IHR. 

Nytt bygg: Ekstern kvalitetssikring- møte med ekstern kvalitets sikrer. 

Studieplan: Arbeid med nye timeplaner – status. 

13.09.13 Informasjonssaker: Møteplan Høsten 2013. Organisering av forskningen. 

Status prosjekt ”IHR, roller og ansvar administrativt nivå, odontologisk 

fakultet”. Nytt bygg, status. Verneområder. Tilsyn laboratoriene. Prosess på 

byggeprosjekter: oppgradering av 2. og 4. etasje klinikk. Oppussing av 1 etasje 

Geitmyrsveien 69 (Gamle propedeuten) 

01.11.13 Informasjonssaker: Status konseptvalgs utredning nytt bygg. Valg av 

verneombud. 

29.11.13 Drøftingssaker: Budsjett 2014. Årsplan 2014-2016. Suppleringsopptak. 

Publisering strategi. Avslutningsrapport: Ad hoc utvalg ”IHR, roller og ansvar 

administrativt nivå, Odontologisk fakultet. 

  Informasjonssaker: Valg av instituttstyrer. 5-årig prognose 2014-2018  

 

Vi har 83 medlemmer pr. 1.1.2014. 

 

Det har vært avholdt et medlemsmøte i perioden med program: Hvordan søke om 

lønnsforhøyelse. Hvilke muligheter finnes innenfor UiO-systemet. Verving av nye 

medlemmer. 

 

Lokale verv: Likestillingsutvalget Mona Nesholen. Tilsettingsrådet Liv Halvorsen, vara 

Mona Nesholen. Innstillingsrådet Håkon Størmer. Andre verv: Verneombud: Mona L. 

Nesholen, Anne-Marie Evensen, Anne Karin Ødegaard og Janne K. Lea (ledende 

verneombud). 
 

Det juridiske fakultet 

Tillitsvalgt i 2013:  Christian Boe Astrup  Vara:  Per Jørgen Ystehede 

 

Begge tillitsvalgte har deltatt på ulike samlinger i NTL-sammenheng. Tillitsvalgt har 

dessuten vært engasjert i ulike forhandlinger etter Hovedtariffavtalens  pkt. 2.3.4.  

Det har ikke  vært avholdt medlemsmøter for fakultetets NTL-medlemmer i perioden.  

Samarbeidet med fakultetsledelsen har i perioden vært godt, uten utfordringer av betydning. 
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Deltakelse i lokale møter på fakultetsnivå 

Det juridiske fakultet har i 2013 avholdt seks informasjonsmøter og ett drøftingsmøte. NTL 

deltok i samtlige. 
 
NTL i Tilsettingsrådet   

Representant: Gro Halvorsen   

Vararepresentant: Anne-Brit Strandset 

 
NTL i Innstillingsrådet 

Christian Boe Astrup, Bodil Silset, Kristine Nybø (oppnevnt i desember 2013). NTL har vært 

med i alle tilsettingsrådene. Videre har NTL deltatt ved ansettelse i tre 

førsteamanuensisstillinger. 

Det humanistiske fakultet 

Helle Linné Eriksen var tillitsvalgt på fakultetet fram til hun forlot fakultetet i august 2013. 

Øystein Moe, vara for Eriksen, har fungert som tv siden. NTL-kontoret har bistått i 

enkeltsaker, særlig Heidi Hoksnes Sørli og Natalia Zubillaga. 

 

3. september avholdt vi møte for medlemmer blant HFs kommunikasjonsmedarbeidere. 

Arbeidet var besluttet å skulle flyttes fra instituttene til en enhet på fakultetet, og som et ledd 

i prosessen med ledelsen ble saken diskutert med de som ble berørt. Ellen Dalen deltok på 

møtet, forklarte medlemmers rettigheter og hva som skulle skje videre. 

 

20. september ble det avholdt medlemsmøte for alle HFs medlemmer. Her ble det diskutert 

hvorfor HF har så få aktive medlemmer (av totalt medlemmer var det om lag et dusin som 

møtte opp), og man oppfordret til å danne en ”tillitsvalgtgruppe”. Arbeidet med å finne en 

ny tillitsvalgt, eller medlemmer til en slik gruppe, har vært fulgt opp av NTL-kontoret, men 

det er fortsatt vanskelig å få medlemmene på HF til å ta verv og engasjere seg. Ellen Dalen 

tok dette opp med fakultetets ledelse i møte 4. desember. 

NTL har vært til stede på HFs månedlige IDF-møter. Viktige saker for NTL her har vært 

IHR-prosessen, omorganiseringen av kommunikasjonsarbeidet til ny seksjon, 

virksomhetsoverdragelse Norsk folkemusikksamling, avvikling av Norsk Ordbok 2014. 

 

Kulturhistorisk museum (KHM)  
 

Tillitsvalgte: Brynjar Sandvoll   Vara: Elin Storbekk  

 

Innstillingsrådet: Mari Liss Swan   

Tilsetningsrådet: Brynjar Sandvoll, vara 

Medlemmer pr. 1.1.2014: 44 

 

Medlemsmøte: 22. mai-tema: funksjonsanalyse og bemanningsplan på KHM 

Det som har preget 2013 på KHM har vært jobbingen med funksjonsanalyse og 

bemanningsplan. Dette har vært en sluttføring av arbeidet som har pågått siden 2012. 

Arbeidet har hovedsakelig foregått på ledelsesnivå, med drøftings- og forhandlingsmøter 
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mellom fagforeningene og ledelsen på KHM. I løpet av 2013 har hele museets organisering 

vært oppe til vurdering og museet har fått et nytt organisasjonskart. Det har også vært en 

gjennomgang av bemanningsplanen på museet, som har blitt revidert. Den nye strukturen 

vil bli innført i løpet av 2014. 

 

I tillegg til funksjonsanalysen, har det vært jobbet med planer for utbygging av Økern-

bygget. Dette har til nå vært benyttet til magasin og revisjonslokaler for den etnografiske 

samlingen til museet. Det er nå besluttet at også store deler av den arkeologiske samlingen 

skal magasineres i dette bygget. I denne forbindelse vil også store deler av museets ansatte 

bli lokalisert på Økern. 

 

Den vedvarende dårlige økonomien til museet har, som tidligere år, vært i fokus. Dette gjør 

det vanskelig å få erstatning for stillinger som blir ledige på grunn av naturlig avgang og 

permisjoner, som fører til økt arbeidspress på resterende arbeidsstab. Det er en uttalt 

prioritering fra ledelsen å få ned fastlønnsnivået til KHM. Dette var også et av fokus-

områdene for funksjonsanalysen.  

 

Museets direktør sluttet i 2013 etter kun to år og det har vært jobbet med å ansette ny 

direktør i siste halvdel av 2013.  Endret organisasjonskart har redusert antall seksjoner fra 

syv til fem. Tre av seksjonslederne fra den gamle organiseringen har sluttet, og trolig vil den 

fjerde slutte i løpe av 2014. 

Samordna opptak 

Tillitsvalgt i 2013: Silje Molander Vara: Mathis Aamodt  

 

NTL i Innstillingsrådet  

 

Elisabeth Breen 

Mathis Aamodt (vara) 

Esther Mørk (vara) 

Silje Molander (vara) 

 

NTL har 17 medlemmer ved SO. 

 

Samordna opptak har vært i fusjonsprosess med FS siden våren 2013. KD oppnevnte en 

arbeidsgruppe hvor UHR hadde sekretariatsfunksjon, som skulle se på hvordan FS og SOs 

samlede oppgaver, både når det gjelder system- og tjenesteleveranser, kunne organiseres 

under universitets- og høyskolelovens § 1-4 (4) slik at dagens kvalitet på disse 

fellestjenestene fortsatt blir ivaretatt og kunne videreutvikles som en helhetlig tjeneste i 

samsvar med institusjonenes og sluttbrukernes behov.   Tillitsvalgt ved SO ble oppnevnt av 

de hovedtillitsvalgte til å sitte som fellesrepresentant i denne arbeidsgruppen. Denne 

prosessen ble mer omfattende enn først antatt. Arbeidsgruppen vurderte også at SUN skulle 

involveres i denne prosessen. Arbeidsgruppen kom ikke til enighet og sendte rapporten med 

ulike alternativer til KD.   
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Det har vært avholdt flere allmøter, hvor ledelsen og tillitsvalgte har vært til stedet. Det har 

vært mange flere møter med tillitsvalgte og ledelsen. Det er en god og åpen dialog i 

forbindelse med fusjonen. 

 

KD kom til konklusjonen at SO, FS og SUN skal fusjoneres. Tillitsvalgte er involvert også i 

prosessen videre. 

 

 

Deltagelse: Silje Molander har vært med i komiteen for barnehageopptak , samt deltatt på TV 

møter, samt kurs i omstillingsprosesser i staten sammen med vara Mathis Aamodt. 
 

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 

Lokalt tillitsvalgte ved MN: Tom Thorsen(KI), m/Vara: Ole Dorholt(Fys.) 

 

Tilsettingsråd ved MN: Siri Johannesen(Farm.), m/Vara Elin H. Dyrlie (Geo.) 

Innstillingsråd ved MN: Tom Thorsen(KI) og Bjørg Irene Osvik(Kjemi) 

Fakultetsstyrets tilsettingsutvalg: Inger Anne Pedersen(Fys.), m/Vara Ole Dorholt(Fys.) 

Fakultetsstyremedlem Tekn./Adm. MN: Ole Dorholt(Fys.), m/2. vara Inger Ann 

Pedersen(Fys.) 

 

NTL UiO har ~136 medlemmer ved MN-fakultetet 

 

Drøftings/ og informasjonsmøter (IDF): 

I løpet av 2013 har det vært avholdt ca. 7 IDF-møter med fakultetsledelsen og 

organisasjonene. 

Saker til behandling her er: 

Styrets sakskart 

Enkeltsaker og prosesser ved fakultetet 

 

Styremøte 28. januar Sakskart og Protokoll  

Sak 02/13 Møteplan 2013  

Sak 04/13 Oppnevning av fakultetets tilsettingsutvalg  

Sak 05/13 Revidert administrasjonsreglement for Fysisk institutt  

Styremøte 22. april Sakskart og Protokoll  

Sak 09/13 Godkjenning av regnskap  

Sak 10/13 Studiekvalitet  

Sak 11/13 Revidert administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet  

Sak 12/13 Historieprosjekt om MN-fakultetet  

Sak 13/13 Oppnevning av eksternt medlem i instituttstyret ved Institutt for biovitenskap  

Sak 16/13 Prosess nye satsningsområder  

O-Sak 18/13 Revidert HMS-strategi  

O-Sak 19/13 Sluttrapport CMA  

O-Sak 21/13 Høring IHR organisering av WEB-arbeid og eksamen  

O-Sak 22/13 Delegering av fullmakt fra fakultetets tilsettingsutvalg til dekan  
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Styremøte 17. juni Sakskart  Protokoll  

Sak 26/13 Regnskap 1. tertial 2013  

Sak 27/13 Prosess for videreutvikling av bachelorprogrammer  

Sak 28/13 Ny rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studer ved MN-fakultetet  

Sak 29/13 Fastsettelse av nytt eksamensreglement  

Sak 30/13 Ledelse og struktur nivå 4  

O-Sak 31/13 Omlegging av forskerutdanningen  

O-Sak 32/13 Plan for arbeide med kommunikasjonsstrategi  

O-Sak 33/13 SFU-søknad  

Styremøte 14. oktober Sakskart og Protokoll  

Sak 40/13 Regnskap 2. tertial 2013  

Sak 41/13 Fastsettelse av nytt eksamensreglement  

Sak 42/13 Revisjon av regler for organisering av sentre  

Sak 43/13 Oppnevning av eksternt varamedlem i instituttstyret FAI  

Styremøte  9. desember Sakskart og Protokoll  

Sak 46/13 Kommunikasjonsstrategi  

Sak 47/13 Årsplan  

Sak 48/13 Budsjett-fordeling 2014  

Sak 49/13 Endringsmiljøene  

Sak 50/13 Ledelse nivå 4  

Sak 51/13 Organisering av verkstedene  

Sak 52/13 Møteplan for fakultetsstyret 2014 

 

Av viktige prosesser ved MN nevnes: 

Organisering av verkstedene ved fakultetet. 

 

Det medisinske fakultet 

Tillitsvalgte: Marianne Midthus Østby og Gry Bruland Larsen(vara). 

Nåværende tillitsvalgt og varatillitsvalgt tiltrådte sine verv i januar 2009. 

Tillitsvalgt Marianne Midthus Østby har vært frikjøpt til NTL- kontoret i 20 % - stilling siden 
1.6.2013. Varatillitsvalgt Gry Bruland Larsen har vært frikjøpt til NTL- kontoret i 100 % - stilling 
t.o.m. 30.4 2013 og 40 % f.o.m 1.5.2013. 

 Medlemmer i tilsettingsråd: Monica Ahlbom Andersen, Gry Bruland Larsen(vara). 

 Medlemmer i innstillingsråd: Victor Bredholdt, Marion Fierro, Marianne Midthus Østby. 

NTL UiO har pr. 31.12.2013 62 medlemmer ved Det medisinske fakultet. 

I 2013 har Det medisinske fakultet gjennomført en restrukturering av 
fakultetsadministrasjonen. Tillitsvalgt Marianne Midthus Østby har sittet som fellesrepresentant 
i arbeidsgruppen for denne prosessen(sammen med akademiker Haneef Awan).  

Det avholdes månedlige møter mellom fakultetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene. 8 av 
disse møtene har vært ordinære IDF- møter, og har blitt avholdt i forkant av 
fakultetsstyremøtene. Resterende møter mellom fakultetsledelsen og 
tjenestemannsorganisasjonene har status som informasjonsmøte.  På informasjonsmøtene blir 
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tjenestemannsorganisasjonene og ledende fakultetsverneombud gitt fortløpende informasjon 
om saker fakultetet arbeider med. 

 Aktuelle saker som tjenestemannsorganisasjonene har drøftet/fått informasjon om i 2013: 

 Bemanningsplaner(Fakultetsadministrasjonen, Institutt for klinisk medisin, Komparativ 

medisin og Dyrestallen ved Institutt for medisinske basalfag, justert bemanningsplan 

REK). 

 Omorganiseringsprosess ved Institutt for medisinske basalfag(IMB)  

 Restrukturering av fakultetssekretariatet 

 Soria Moria- prosjektet - administrativt utviklingsprosjekt ved fakultetssekretariatet 

 Fakultetets høringssvar – IHR nettorganisering  

 Fakultetenes høringssvar – IHR eksamen 

 HMS 

 Opprettelse nye masterprogram 

 Kiropraktorutdanning ved MED 

 Årsplan 2014-2016 og fordeling 2014 

 Budsjett, regnskap. 

 Resultatmål 2014 - Resultater 2008-2012 

 Fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012, budsjettrevisjon  

 Avvikling av fakultetets likestillingsutvalg  

 «Oslo 2014» - revidering av eksisterende studieplan 

Marianne Midthus Østby     Gry Bruland Larsen 
tillitsvalgt       varatillitsvalgt 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Tillitsvalgte: Natalia Zubillaga (fungert fom september 2012, valgt 11.11.13) og Aashild 

Ramberg (vara, fom september 2012 tom oktober 2013). Vegard Berggård  (vara, valgt 

11.11.13). 

 

Medlemmer av innstillingsråd: Mohammed Hazza, Joakim Dyrnes, Gyro Anna Holen, Line 

Grenheim, Kristina Enge. 

 

Medlemmer av tilsettingsråd: Aashild Ramberg, Mohammed Hazza (vara).  
Antall medlemmer (21.02.14): 100 

 

Det har vært avholdt 5 informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene i 

2013. Saker til behandling har vært: 

 

Årsplan 

Budsjett, tertialrapporter og  langtidsbudsjetter  

Instituttbudsjett for 2014. NTL hadde ikke anledning til å møte, og sendte derfor skriftlig 

kommentarer og innspill til budsjettene som ble vedlagt sakspapirer og referat.  

 

Saker til fakultetsstyremøter 
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Ombygging av Eilert Sundts hus 

Evaluering av IDF-møter 

Saker knyttet til SV-IT 

Omorganisering av IT har fortsatt vært et sentralt tema på fakultetet. Ny bemanningsplan ble 

drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i september da den opprinnelige 

bemanningsplanen som skulle følges ved implementering av omorganiseringen ikke ble 

fulgt (vaktleder-rollen, som i følge bemanningsplanen skulle være en rullerende ordning, ble 

ikke praktisert). I forkant av drøftelsen ble berørte NTL-medlemmer innkalt til medlemsmøte 

for å diskutere arbeidsgivers forslag.  Som en konsekvens av oppussingen ble den nye IT-

seksjonen blitt midlertidig samlokalisert i 7. etasje fra og med januar 2013 og forventes å 

være i nye lokaler våren 2014. 

 

Ombygging av Eilert Sundts hus, som gjelder for 2., 3., og 4. etasje, har vært drøftet. 

Medlemmer ga tilbakemeldinger på at ombyggingen skapte noen bekymringer for innføring 

av åpne landskap.  Fakultetsledelsen har bekreftet at det ikke vil bli endringer i forhold til 

hvordan de ansatte har sittet før ombyggingen. De ansatte skal inn i 

cellekontorer/enkeltkontorer utenom de som satt i åpne landskap før ombyggingen, og som 

ønsket å fortsette med det. Dette gjelder arkivseksjonen på fakultetet. 

  
I mai deltok NTL på fellesseminar i regi av LAMU for tillitsvalgte og verneombud på 

fakultetet. Tema for seminaret var «Rollefordeling mellom vernetjenesten og 

tjenestemannsorganisasjonene  

ved UiO vedrørende forhold på arbeidsplassen som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske 

og psykiske helse og velferd» ved Ole Martin Nodenes (hovedtillitsvalgt Parat). 

Det har vært avholdt ett medlemsmøte i oktober 2013 der 2.3.4-forhandlinger var tema 

(gjennomgang av kriteriene for å få lønnsopprykk/endret stillingskode, info om krav og 

prosedyrer). 

Det ble også gjennomført valg av tillitsvalgt og vara. Kandidatene var Zubillaga og 

Berggård, begge ble valgt til henholdsvis tillitsvalgt og vara. 

 

Naturhistorisk museum (NHM) 

Tillitsvalgte ved NHM i 2013 er representert ved vararepresentant. 

 
Vararepresentant og NTL-kontoret har vært representert ved drøftingsmøter forut for de 5 

avholdte styremøtene ved NHM. 

 
Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2013. De viktigste sakene har vært 

knyttet til organisering av seksjoner og etablering av forskningsgrupper.  I løpet av 2013 er 

seksjon for forskning og samlinger organisert i 8 forskningsgrupper, hver med sin 

gruppeleder.  Seksjon for konservering og forskningsteknikk er organisert i tre grupper, hver 

med sin koordinator.   
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I 2013 har det vært mye fokus på ombygging av Brøggers hus (geologisk museum), flytting 

av magasiner til Økern, digitalisering av samlinger, Tøyen Vitenpark og planlegging av 200 

års jubileet for åpning av Botanisk hage i 2014. 

 
Samarbeidet med museets ledelse har fungert bra. 

 
Tillitsvalgte: Åge Brabrand (vara) Antall medlemmer pr. 31.12.2013: 31 

 

Universitetsbiblioteket 

Tillitsvalgt : Merete Bloch (Humsam biblioteket) Vara: Hans Henrik Olsen (Humsam  

biblioteket). 

 

I denne perioden har 70 personer ved UB vært organisert i NTL. 

 

NTL-medlemmer i Innstillings- og tilsettingsråd: 

I Innstillingsrådet for teknisk-administrativt personale  

ved UB satt Dag Inge Jonsson ut juni 2013.  

Turid Høiberget  Nilsen  sitter som representant for bibliotekarene. 

I Tilsettingsrådet for Teknisk-administrative stillinger  

sitter Hans Henrik Olsen med Lisette Berger Brunvoll som vara. 

 I Tilsettingsrådet for universitetsbibliotekarer satt Ulrik Sverdrup fram til  sommeren  

2013. Lars Lørdahl overtok etter han. 

 

Det har vært avholdt  6  Informasjons- og drøftingsmøter . NTL har vært representert på 

alle. Klima på møtene er bra. 

 

Det ble besluttet at IHR ikke lenger  skal være fast sak på dagsorden på IFDM,  fordi UB ikke 

er en del av «IHR satsingen», men at så snart det oppstår en sak  som berører UB,  så skal 

denne  tas opp på informasjonsmøte  med organisasjonene. 

Publikumstjenester i skrankene i Georg Sverdrups hus har vært en sak som har gått fram og 

tilbake. 

Omorganiseringen av UJUR ble evaluert. 

NTL/UB arrangerte et Medlemsmøte 19.sept 2013.  Vi tok bl.a. opp 2.3.4. forhandlinger i og 

med at det ikke var lokale forhandlinger i år. Det var et vellykket møte med godt oppmøte. 

Heidi kom fra foreningen. 

 

25. og 26.november: Merete deltok på styreseminar. 

 

Det ble gjennomført en Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) på hele UB høsten 2013. 

Etterarbeidet av ARK gjøres i 2014.  
 

USIT 

De tillitsvalgte har deltatt på 15 IDF møter med USITs ledelse. 



 

 

 
35 

 

Foruten orienteringssaker og budsjett har hovedfokus i 2013 vært en større  omorganisering 

ved USIT. USIT 3.0 medførte en rekke utlysninger som bl.a. medførte samarbeid med 

rekrutteringsbyrået Habberstad, med tilhørende belastning på de tillitsvalgte i form av 

deltagelse i innstillingsråd.  

 

Som konsekvens av USIT 3.0 ble det endel rokkeringer av folk så vel som 

rom/kontorplasser. I og med at retten til forhandling om kontorarbeidsplasser er tatt ut av 

hovedavtalen var det lite vi som tillitsvalgte  kunne gjøre. Resultatet var etter vår oppfatning 

at det kunne vært færre kontorlandskap. 

 

Tillitsvalgte har også fulgt SA5-prosessen ringside i håp om at denne prosessen ikke fikk 

altfor stor innvirkning på USIT. Funksjons- og bemanningsplanen for SA5 fikk noen 

konsekvenser for USIT m.h.t flytting av ansatte til SA. Dette ble etter iherdig arbeid fra 

tillitsvalgte (Mads) reversert og de tre det gjaldt fortsetter på USIT. 

 

Sekretariatet for FS, SO og SUN sammenslåing. 

I august 2013 begynte arbeidet med å vurdere sammenslåing mellom FS og SO. 

Størstedelen av tillitsvalgtes arbeid ble håndtert av Silje Molander som var 

tjenestemannsorganisasjonenes fellesrepresentant. 

Resultatet vet vi nå i 2014 og er at Sekretariatet for FS, SO og SUN slås sammen i løpet av 

første halvår 2014. 

 

Teknisk avdeling / Eiendomsavdelingen 

Det er 158 medlemmer pr. januar 2014 i Eiendomsavdelingen.  

Tillitsvalgt:  Geir Mathiessen 

Vara :         Tendai Kuleya Kittelsen 

Aina Larsen  

Gabrielle Tandberg  

I 2013 byttet Teknisk avdeling offisielt navn til Eiendomsavdelingen og  året  har vært 
sterkt preget av OU-prosessen. 

Det har vært mye møtevirksomhet i forbindelse med prosessen,  

både med arbeidsgrupper, og interne møter blant tillitsvalgte i EA 

og medlemsmøter. 

 

Den endelige Funksjons- og bemanningsplanen ble drøftet 4. september. 

I november ble innplasseringsbrevene til de ansatte i EA sendt ut og den nye organisasjonen 

skulle virke fra 1. januar 2014. 

 

Gabrielle Tandberg og Geir Mathiessen har deltatt i arbeidsgruppe i Fase 2 og 

redigeringsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av Funksjons- og bemanningsplanen. 
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I motsetning til Fase 1 som var en oversiktlig og god prosess har både Fase 2 og arbeidet med 

Funksjons- og bemanningsplanen i EA vært en rotete prosess, preget av hastverk fra 

arbeidsgivers side. 

 

2013 har vært et slitsomt år både for ansatte og tillitsvalgte i EA med mange møter, 

usikkerhet og uklarheter. 

 

Det har vært en del oppfølging i forbindelse med opprettelsen av Servicetorget og 

situasjonen rundt de tidligere områdesekretærene og håndteringen av denne gruppen i 

omorganiseringsprosessen. 

 

OU-prosessen skulle i utgangspunktet ikke påvirke den indre organiseringen av Renhold, 

men på høsten ble det klart at også Renhold skulle sees på og en arbeidsgruppe ble opprettet 

for dette.  

 

Ellen Dalen har fulgt opp prosessen i Renhold.  

 

Det har vært en del oppfølging av renholderne på Tøyen også i denne perioden. 

Med begrunnelse i prosessen og i påvente av den nye bemanningsplanen har ubesatte 

stillinger ikke blitt besatt, og etter innplasseringen er fremdeles flere stillinger ubesatt i 

henhold til bemanningsplanen. 

 

OU-prosessen skulle ikke påvirke den indre organiseringen av Renhold, men på høsten ble 

det klart at ledelsen ønsket en gjennomgang av personalansvaret i Renholdseksjonen. Ellen 

Dalen var NTL-representant i en arbeidsgruppe for å vurdere delegering a personalansvar 

fra Renholdsleder til Husøkonomer. Gruppa besto også av representanter fra renholdere, 

renholdslederne og husøkonomene. NTL mente at en delegering alene ikke vil bidra til klare 

ledelseslinjer i seksjonen, men ledelsen vedtok delegeringen med implementering 1. januar. 

 

Det har vært en del oppfølging av renholdsområde Tøyen hvor det lenge har vært mye uro 

rundt ressursbruk og fordeling av oppgaver. Bemanningen ble økt fra 5 til 6 årsverk, uten at 

dette har ført til noen løsning av problemene. Også på renhold står stillinger ubesatte, noe 

som fører til uforutsigbarhet og økt arbeidspress. Det jobbes mye for å redusere sykefraværet 

og øke kvaliteten på renholdet. 

 

Geir Mathiessen og Gabrielle Tandberg 
 

 
 

Studieavdelingen 

Tillitsvalgt for NTL i Studieavdelingen (STA) i 2013 har vært Kirsti Margrethe Mortensen.  

 

Oppgaver i fokus 

Omorganiseringen av SA og IHR-prosessen tok mye av fokuset i 2014. Det var hovedsakelig 

NTL sentralt som tok seg av den formelle møtevirksomheten og det var dermed også 
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naturlig at det var de som hadde den formelle kontakten med medlemmene når det kom til 

spørsmål vedrørende innplassering eller lignende SA gikk fra 1.1.2014 over til Ledelsen og 

støtteenheter (LOS), og avdelings- og seksjonsstruktur ble merkbart endret.  

Det er viktig å ikke glemme at det er nå det virkelige IHR-arbeidet starter, og hvor 

arbeidsdelingen mellom sentralt nivå og fakultet/institutt skal avgjøres.  

Lokal tillitsvalgt har medvirket med forarbeid og innspill til 2.3.4.-forhandlingene, innspill til 

utlysninger av nye stillinger, deltatt på tillitsvalgtmøter og enkelte styremøter, samt bistått 

medlemmer ifm utarbeidelsen av krav til 2.3.4.-forhandlingene.  

Det har også vært en del samtaler med medlemmer om arbeidsforhold. Det er høyaktuelt at 

det blir avholdt en arbeidsmiljøundersøkelse, og det burde vært et tydeligere trykk på dette 

ifm overgangen til åpent landskap sommeren 2011. 
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Forslag til perioden 2014-2015 

Regnskap og revisors beretning for 2013 

Regnskap kan tilsendes ved forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

Budsjettforslag 2014 

Budsjettforslag kan tilsendes på forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet.
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Innstilling fra valgkomiteen 

  Verv, 
rangering 

Antall Bakgrunn 

Styret   9   

Ellen Dalen Leder 1   

Natalia Zubillaga Nestleder 1   

Tom Thorsen Sekretær 1   

Geir Mathiessen Kasserer 1   

Gry Bruland Larsen Styremedlem 1   

Christian Boe Astrup Styremedlem 1   

Knut Kjelstadli Styremedlem 1  Professor – Historie, IAKH 

Aled Dilwyn Fisher Styremedlem 1 Vitenskapelig assistent - Norsk senter for 
menneskerettigheter 

Mari Helén Varøy Styremedlem 1 Førstekonsulent -Studieadministrasjonen, 
Institutt for informatikk 

Varamedlemmer   6   

Heidi Hoksnes Sørli 1. vara 1   

Marianne Midthus Østby 2. vara 1  

Peter A. Kristoffersen 3. vara 1  

Ulrik Sverdrup 4. vara 1   

Elsa Gabrielle Tandberg  5. vara 1   

Olav Andreas Hoemsnes 6. vara 1 Overingeniør - IT-seksjonen,  
Odontologisk fakultet  
 

Studieutvalget    8   

Gry Stubberud Leder 1 Konsulent - Administrasjonen, Medisinsk 
Fakultet 

Mari Helén Varøy Medlem 1  

Kristine Nybø Medlem 1   

Kaja Santelmann Medlem 1 Førstekonsulent - Eksamensseksjonen, 
Jur.fak.  

Rhiana Bergh-Seeley Medlem 1 Seniorkonsulent - Økonomisk institutt 

Caroline Elise Hals Medlem 1 Førstekonsulent - Institutt for 
spesialpedagogikk 

Trine Rosalba Dyrdal Medlem 1   

Karl Henrik Flyum Medlem 1 Universitetslektor - Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning 

Ny Giv   7   

Peter Kristoffersen  Redaktør 1   

Per Jørgen Ystehede Redaksjonen 1   

Trine Rosalba Dyrdal Redaksjonen 1   

Arve Thorsen Redaksjonen 1   
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Håvard Tangen Redaksjonen 1   

Rhiana Bergh-Seeley Redaksjonen 1   

Camilla Rake Redaksjonen 1 Seniorkonsulent -Institutt for 
spesialpedagogikk 

Valgkomité   4   

Dag Vargset Medlem 1   

Silje Margareta Molander Medlem 1   

Håkon Størmer Medlem 1   

Kirsti Dalseth Medlem 1 Førstekonsulent - Institutt for informatikk 

 

Innstillingen legges frem av valgkomiteen som har bestått av Bjørg Osvik, Dag Vargset, Silje 

Margareta Molander og Håkon Størmer 
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Hovedoppgaver 2014-2015 
NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014. 

Ansattdemokratiet og organisasjonenes medbestemmelse må kjempes igjennom ved UiO, og 

de ansattes kollektive rettigheter blir forsøkt erstattet av individuelle avtaler mellom leder og 

ansatt.  Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse vil derfor også i 

neste periode være en svært viktig sak.  

 

I tillegg skal vi ha følgende hovedoppgaver for årsmøteperioden 2014-2015: 

 

 Vi skal kjempe mot ledelses- og organisasjonstrender basert på hard HR-ideologi og 

målstyring som truer de ansattes medbestemmelsesrett og integritet på 

arbeidsplassen. I omstillingsprosesser vil vi jobbe for at medlemmene får gode 

arbeidsvilkår, og at alle arbeidsoppgaver utføres av UiOs ansatte. Vi skal gi god 

bistand til medlemmer i enkeltsaker. 

 

 Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt sammensatt medlemsmasse, og vi 

skal derfor jobbe aktivt med å få flere medlemmer i alle stillingskategorier. 

 

 Vi vil jobbe for at overordnet styring og finansiering av universitets- og 

høgskolesektoren baseres på forskningsfrihet, tillit og demokrati. Dette betyr blant 

annet å stoppe den økende bruken av individualiserende praksiser, og å jobbe for at 

konkurranseaspektet i finansieringssystemet reduseres og at basisandelen økes. 
 

I tillegg til disse oppgavene skal vi arbeide for å motarbeide styring etter 

markedsstyringsprinsipper. Vi vil også jobbe for at UiO reduserer andelen midlertidig 

ansatte, og at arbeidsplasser ikke omgjøres til åpne kontorlandskap. 

 

Innkomne forslag 

1) Forslag fra Øystein Ekevik og Olaf Svorstøl 

Med utgangspunkt i vedlagt tekst foreslås det at årsmøtet i NTL UiO  

 bevilger kr. 5000,- til Globaliseringskonferansen. Forslagsstillerne er begge medlemmer av 

LO i Oslos internasjonale utvalg: 

  

 Til foreningene i LO I Oslo 

  

 LO i Oslo vil med dette oppfordre medlemsforeningene å bevilge penger til Globaliseringskonferansen 

2014 gjerne I forbindelse med årsmøtene.  Midlene vil i sin helhet gå til å dekke utgifter i forbindelse 

med årets Globaliseringskonferanse på Folkets Hus i  Oslo 30. oktober til 2. november.  Dette 
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inkluderer blant annet leie av lokaler til konferansen, reise  for utenlandske  innledere, materiell og et 

godt ungdomstilbud. Globaliseringskonferansen arrangeres av nettverket Norges Sosiale  Forum 

(NSF) som LO i Oslo er medlem av. Konferansen samler rundt 2000 delegater og er en  unik 

møteplass og et  bredt samarbeidsforum for alle krefter som vil skape alternativer til usosial politikk. 

  

 Årets konferanse - Frihet 

 Årets konferanse har tema frihet - en rød tråd i fagbevegelsens arbeid gjennom tidene. 

 Vi ønsker at fagbevegelsen skal være synlig på Globaliseringskonferansen 2014  og  arrangere møter, 

verve og skolere medlemmer og lage allianser med et bredt spekter  av folkelige organisasjoner i Norge. 

  

 Bevilgningene kan utbetales til kontonummer:  9001 11 70853 

  

Roy Pedersen, leder I LO I Oslo  og Olaf Svorstøl, LO I Oslo representant i NSF 
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Vedlegg 

Bevilgninger 

 Bevilget på Årsmøtet  

2013 

Styret innstiller på disse 

bevilgningene for 2014 

 

Amnesty International  4000,- 2000,- (søknad) 

Norsk Folkehjelp 4000,- 8000,- (søknad) 

Nei til EU 4000,- 2000,- (søknad) 

Leger uten grenser 4000,- 2000,- 

Arbeidernes rus- og sosialpolitiske 

forbund (AEF) 

 

 

2000,- 

 

 

2000,- 

Press – Redd Barna Ungdom  

2000,- 

 

2000,- 

Forsvar Offentlig Pensjon 4000,- 2000,- (søknad) 

Norges Fredslag Ukrainagruppe  

2000,- 

 

0,- 

Afghanistankomiteen i Norge  

2000,- 

 

2000,- (søknad) 

8.marskomiteen i Oslo  2000,- (søknad) 

Globaliseringskonferansen 2014   

2000,- (søknad) 

Palestinakomitéen  2000,-  

Vest-Sahara  1000,- (søknad) 

   

Totalt:  28 000,- 29 000,- 
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