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Forslag til forretningsorden 
 

 

Taletid 
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 én gang til hver sak, og maksimum ett (1) minutt 

per gang. 

Forslag 
Eventuelle forslag skal leveres skriftlig i det digitale møtesystemet MyMeet 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. 

 

Avstemning 
Alle avstemninger holdes digitalt. Det settes av to minutter til hver avstemning. Dersom alle 

stemmeberettigede har avlagt stemme innen den tid vil dirigent lukke avstemningen. 

Avstemning i ordinære saker avgjøres ved alminnelig flertall. Personvalg avgjøres ved absolutt 
flertall. Oppnås ikke absolutt flertall ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom 
de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalget likt stemmetall, foretas loddtrekning. 
Dersom det kun er to kandidater, benyttes alminnelig flertall. 
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Styrets beretning for perioden  
2019—2020 
Foreningens tillitsvalgte i perioden 
Styret 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder  Natalia Zubillaga 
Seniorkonsulent, SV, Sosialantropologisk 

institutt 

Nestleder  
Marianne Midthus 

Østby 

Seniorrådgiver, MED, Institutt for klinisk 

medisin 

Sekretær Tom Thorsen Senioringeniør, MN, Kjemisk institutt 

Kasserer Torgeir Lebesbye Overingeniør, MN, Institutt for informatikk 

Styremedlem 
Gabrielle 

Tandberg 

Seniorkonsulent, EA, Gruppe for 

arrangementsstøtte 

Styremedlem 
Gry Bruland 

Larsen 

Seniorkonsulent, MF, Institutt for klinisk 

medisin 

Styremedlem 
Maja Van Der 

Velden 

Førsteamanuensis, MN, Institutt for 

informatikk 

Styremedlem Mari Helén Varøy 
Seniorkonsulent, MN, Institutt for 

informatikk 

Styremedlem t.o.m. 

31.10.19 (sluttet)  

Olav Andreas 

Hoemsnes 
Senioringeniør, OD, IT-seksjonen 

1. vara/styremedlem  Tobias Langhoff 
Senioringeniør, USIT, Seksjon for 

integrasjon og elektroniske identiteter 

2. vara t.o.m. 11.09.2019 

(trukket)  

Peter A. 

Kristoffersen  
Førstekonsulent, HF, studieseksjonen 

3. vara/2. vara/1. vara Siv Håberg 
Seniorkonsulent, SV, Institutt for 

statsvitenskap 

4. vara/3. vara/2. vara Geir Mathiessen Driftsleder, EA, Driftsområde Sentrum 

5. vara t.o.m. 30.09.2019 

(sluttet)  
Mads Lomholt Overingeniør, HumSam-biblioteket 
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Ny Giv 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Redaktør t.o.m. 31.10.19 

(sluttet) 

Olav Andreas 

Hoemsnes 
Senioringeniør, OD, IT-seksjonen 

Redaksjonsmedlem/redaktør Solveig Blomstrøm 

Nordbø 

Seniorkonsulent, LOS,  Seksjon for 

digitale tjenester 

Redaksjonsmedlem Elisabeth Augdahl Førstekonsulent, MED, 

Økonomiseksjonen 

Redaksjonsmedlem Ragnhild Gotaas 

Torvik 

Førstekonsulent, UV, Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning 

Redaksjonsmedlem  Cathrine Kullgreen Førstekonsulent, JF, Norsk senter for 

menneskerettigheter 

Redaksjonsmedlem Axel Hjelme Seniorkonsulent, JF, 

Eksamensseksjonen 

Fotograf Shane David 

Colvin 

Senioringeniør, UV, 

Fakultetsadministrasjonen 

 

Studieutvalget 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Turi Lindalen 
Førstekonsulent, Den internasjonale 

sommerskole 

Medlem Kaja Santelmann Seniorkonsulent, JF, Eksamensseksjonen 

Medlem Gry Stubberud 
Førstekonsulent, MED, Seksjon for fellestjenester 

Helsam 

Medlem Kristin Storbæk 
Rådgiver, LOS, Seksjon for Samfunnskontakt og 

arrangementer 

Medlem 
Mads Andreas 

Danielsen 
Seniorkonsulent, SV, Arena  

Medlem Jord Nylenna Seniorkonsulent, LOS, Seksjon for opptak 
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Fakultetstillitsvalgte 
 

Tillitsvalgt  Vara 

Det humanistiske fakultet  

Øystein Bjarne Ekevik (valgt mars 2019) 1. vara: Anne Lise Bækholt Pound (valgt 

mars 2019) 

2. vara: Peter Kristoffersen (valgt mars 

2019) 

Det juridiske fakultet 

Karianne Stang  Kaja Santelmann  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

Tom Thorsen  Ole Dorholt  

Det medisinske fakultet 

Marianne Midthus Østby  Gry Bruland Larsen  

Det odontologiske fakultet 

Olav Andreas Hoemsnes t.o.m. 31.09.2019 

May-Helen Losoa Forsberg (valgt oktober 

2019) 

Håkon Størmer t.o.m. 31.09.2019 

1. vara: Anne Grethe Søreng (valgt mars 

2020)  

2. vara: Trine Elin Brobakke Lang (valgt 

mars 2020)  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Caroline Hals  Hannah Bergh-Johansen  

Siv Håberg (oppnevnt mars 2019) 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Ragnhild Gotaas Torvik  Kristin Schøyen Grude 

Universitetsbiblioteket 

Merethe Bloch Hans Henrik Olsen 
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Tillitsvalgt  Vara 

Kulturhistorisk museum 

Brynjar Sandvoll t.o.m. februar 2020 Tone Cecilie Simensen Karlgård (valgt 

november 2019) 

Naturhistorisk museum 

Åge Brabrand 

CICERO 

Bård Lahn (valgt mars 2019) 

Helene Amundsen (valgt mars 2019) 

LOS – USIT 

Tobias Langhoff Ole Kristian Holseth (valgt januar 2020) 

LOS – Eiendomsavdelingen (EA) 

Gabrielle Tandberg Ravichandrazan Shanmuganathan 

LOS - Avdeling for studieadministrasjon 

Kirsti Margrethe Mortensen 
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Valgkomiteen  

Navn Stilling – tilknytning 

Hans Henrik Olsen (leder) Seniorkonsulent, UB, HumSam-biblioteket 

Kirsti Ales Dalseth  Seniorkonsulent, MN, Kjemisk institutt 

Ole Dorholt Senioringeniør, MN, Fysisk institutt 

Øystein Bjarne Ekevik Senioringeniør, HF, IT-seksjonen 

Gyda Kjekshus  Seniorrådgiver, USIT, IT-direktørens stab 

 

Andre tillitsvalgtverv 

Utvalg Navn 

NTLs landsstyre Natalia Zubillaga 

NTLs Fylkesutvalg Oslo 
Line Grenheim (nestleder t.o.m. mai 2019) 

Sara Sundby  

NTL Ung 
Torgeir Lebesbye (styremedlem) 

Turi Lindalen (valgkomité) 

LO i Oslo 

Natalia Zubillaga (nestleder LO i Oslo) 

Caroline Hals (representantskapet) 

Kaja Santelmann(representantskapet) 

Marianne M. Østby (representantskapet) 

Mari Helén Varøy (representantskapet) 

Hans Henrik Olsen (vara representantskapet) 

Gry Bruland Larsen (vara representantskapet) 

Ravichandrazan Shanmuganathan(vara representantskapet) 

Olaf Svorstøl (vara representantskapet) 

8.marskomiteen i Oslo Natalia Zubillaga, komiteens AU 

Studentenes og 

Akademikernes 

Internasjonale Hjelpefond 

(SAIH) 

Torgeir Lebesbye (vara styrerepresentant) 
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Representanter til råd og utvalg 

Råd/utvalg Navn 

Kultur- og velferdsutvalget ved UiO 
Katja E. Andersson 

Vara: Eric Jon Erlingsson 

Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Natalia Zubillaga  

Marianne Midthus Østby (vara) 

Opptakskomiteen for universitetets 

barnehager 
Ingen per dags dato 

AKAN hovedkontakter ved UiO Dag Andreas Vargset 

Universitetsstyret – representant for 

teknisk-administrativt ansatte 
Marianne Midthus Østby 
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Medlemmer av ansettelsesråd 
Dette er en oversikt over NTL-oppnevnte representanter i innstillings- og tilsettingsråd som har 
fungert i perioden. Fra og med 1. juli 2019 har vi ikke lenger innstillingsråd på UiO. 
Tilsettingsråd videreføres som ansettelsesråd. I motsetning til de tillitsvalgte, representerer 
disse ikke NTL, men er fellesrepresentanter for alle ansatte og oppnevnt av NTL. 
 
 

TILSETTINGSRÅD/ANSETTELSESRÅD 

etter 01.07.2019 
INNSTILLINGSRÅD (t.om. 01.07.2019) 

Det humanistiske fakultet  

Siri Aamodt 
Øystein Bjarne Ekevik (tekniske stillinger) 

Øystein Røysland Sørlie 

Det juridiske fakultet 

Gro Halvorsen 

Anne Brit Strandset (vara) 

Anne-Brit Strandset  

Bodil Silset  

Kristine Nybø 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

Esra Boncuk (til 10.03.20) 

Marianne Andresen (f.o.m. 11.03.20) 
Tom Thorsen 

Det medisinske fakultet 

Gry Bruland Larsen 

Helene Burhol (vara) 

Venke Jenssen  

Marianne Midthus Østby 

Victor Bredholt 

Det odontologiske fakultet 

Liv Halvorsen 

Mona Nesholen (vara) 

Håkon Størmer 

May Helen Forsberg 

Olav Hoemsnes 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Aashild Ramberg 

Mohamed Abdulhamid Hazza (vara) 

Siv Håberg 

Caroline Hals  

Elin Arntzen 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Cindy Grønsberg 
Nicolai Mowinckel-Trysnes 

Kristin Bjørn-Hansen (i permisjon) 

Universitetsbiblioteket – teknisk-administrative stillinger 
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Hans Henrik Olsen   

Lisette Berger Brunvoll (vara) 
Ranveig Windingstad 

TILSETTINGSRÅD/ANSETTELSESRÅD 

etter 01.07.2019 
INNSTILLINGSRÅD (t.om. 01.07.2019) 

Universitetsbiblioteket – universitetsbibliotekarer 

Lars Lørdahl 

Federico Aurora (vara) 
 

Tilsettingsrådet ved museene 

KHM/NHM: Ann-Helen Rønning 

KHM/NHM: Brynjar Sandvoll (vara) 

KHMs tilsetningsråd for lederstillinger 

direkte underlagt museumsdirektøren: 

Natalia Zubillaga 

Åge Braband 

Ledelse og støtteenheter (LOS) 

Marianne Midthus Østby 

Natalia Zubillaga (vara) 

Øystein Bjarne Ekevik  (vara) 

 

 

LOS – USIT 

 

Harald Sand (tekniske stillinger) 

Gyda Kjekshus 

Ole Kristian Holseth 

Gunnar Horrigmo 

LOS - Eiendomsavdelingen 

 

Dag Andreas Vargset (tekniske stillinger, 

Blindern) 

Ravichandrazan Shanmuganathan (teknisk-

administrative stillinger) 
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Medlemsstatistikk  
 

 2020 

(pr 

09.06.2020)  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Totalt 1696 1656 1653 1594 1539 1528 1476 1469 

Fri trekk 478 456 417 382 352 345 325 301 

Betalende 1218 1199 1236 1211 1187 1183 1151 1168 

 

 
 
 
 



 

 14 

Foreningens virksomhet i perioden 

 

Styrets møtevirksomhet 

2019 

8. mai, 5. juni, 21. august, 25. september, 16. oktober, 20. november, 4. desember 

2020 

15. januar, 12. februar 

 

Møter i AU 

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

 

Seminarer for styret og tillitsvalgte 

13.-14. mai 2019: Seminar i Amsterdam for styret, tillitsvalgte, Ny Giv-redaksjonen og 

Studieutvalget. Tema for seminaret var nyliberale universitetsreformer, bygging av brede 

allianser og digitalisering av offentlig sektor.  

22.-23. august 2019: Lønnsforhandlingsseminar for tillitsvalgte på Sørmarka. 

 

9.-10. desember 2019: Seminar for styret, tillitsvalgte, Ny Giv-redaksjonen og Studieutvalget. 

Tema var nyliberalisme, eiendomsforvaltning, hovedtariffoppgjør, og forhandlinger for nye 

særaldersgrenser for pensjon i staten.  

 

Tillitsvalgtsmøter 

I 2019 har de tillitsvalgte hatt møter hver 14. dag. 
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Sektorsamlinger 

30. april: Skypemøte 

25.-26. november 2019: Sektorsamling i Tromsø 

22.-23. januar 2020: Ledersamling for UH-sektoren på Sørmarka 

26. februar 2020: Ledersamling i Oslo  

 

 

Medlemsmøter 

Dato Enhet Sak 

2019 

26. april Nye  Lunsj nye medlemmer 

3. mai IT Møte for IT-ansatte medlemmer om Masterplan IT 

10. mai EIA Møte om omorganisering EIA 

14. juni EA Valg av tillitsvalgte, tariffoppgjør, aktuelle saker 

12. august  Infomøte 2.5.1 JUS  
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13. august  Infomøte 2.5.1 Blindern 

13. august  Infomøte 2.5.1 OD 

27. august EIA Møte om omorganisering  

20. september Arkiv Møte om BOTT, omorganisering 

8. oktober OD Valg av ny tillitsvalgt, 2.5.1-resultat 

9. oktober Budsentralen Møte om bemanningssituasjon 

11. oktober  Lunsj nye medlemmer 

15. oktober 

Medlemmer av 

innstillings- og 

tilsettingsråd Møte om ansettelsesråd 

30. oktober SV Møte om kartlegging av omorganiseringsprosesser 

6. november KHM Valg av nye tillitsvalgte 

11. november JUS Møte om kartlegging av omorganiseringsprosesser 

15. november  Informasjonsmøte om 2.5.1-resultatet 

13. desember  Møte om tariffkrav 

2020 

10. januar USIT Valg av nye tillitsvalgte 

17. januar MED 

Medlemsmøte om forslag om sammenslåing av OD og 

MEDs fakultetsadministrasjon 

20. januar EA 

Medlemsmøte om forslag til ny modell for seksjon for 

bygningsdrift 

30. januar OD 

Medlemsmøte om forslag om sammenslåing av OD og 

MEDs fakultetsadministrasjon 

11. februar NTL Ung Valg av delegater til NTL Ung-konferansen 

12. februar LOS Møte om innsparingsforslag i LOS 

17. februar EA Møte med renholdere 

3. mars OD Valg av varatillitsvalgte 

5. mai  Kurs om hovedtariffoppgjøret 

26. mai  Velkomstmøte nye medlemmer 
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Informasjon, drøfting og forhandlingsmøter (IDF) 

Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2019 (mellom hovedtillitsvalgte og 
universitetsledelsen/fagavdelinger) 
 

DATO  MØTESTATUS SAK 
17. januar Informasjon Endret rutine for håndtering av papp og papir 

Sakskart til universitetsstyret 

Tildelingsbrevet 2019 

Status arbeid med forebygging av seksuell trakassering 

Administrative fellesløsninger 

Ressurssituasjonen for Exphil 

17. januar Drøfting Tildelingsbrevet 2019 

Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO 

Endring i styresammensetning UiO: Livsvitenskap  

24. januar Drøfting Retningslinjer mot seksuell trakassering 

31. januar Informasjon Program for administrativ forbedring og digitalisering, prosjekt 

saksbehandling og arkiv 

31. januar Drøfting Omorganisering ved SV og politikk for eksternfinansierte sentre 

Mandat for utvidet forskerboligordning 

14. februar Forhandling Organisatorisk plassering av bachelorutdanningen i tannpleie ved 

OD 

14. februar Informasjon Strategiprosess 2030 

14. februar Drøfting Program for administrativ forbedring og digitalisering – plan for 

IDF-møtene fremover 

Administrative fellesløsninger – status for gjennomgangen av 

områder 

21. februar Informasjon Sakskart til universitetsstyret 13. mars 

Revisjon av saksbehandlingsregler for behandling av 

forskningsetiske saker 

Spilleregler mot trakassering 

Status for strategiprosessen 2030 

21. februar Drøfting Politikk for eksternfinansierte sentre 

28. februar Informasjon Strategiprosess 2030 

Prosjekt UiO: Økonomi og lønn 

Virksomhetsrapport 3. tertial 

Årsrapport 2018 

28. februar Drøfting IT-drift: forslag om etablering av delprosjekter 

Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på KHM 

Utvidet rett til egenmelding 

Personalpolitikk: midlertidighet 



 

 18 

07. mars Drøfting BOTT HR, faseplan for planleggingsfasen 

Bestilling til enhetene: midlertidighet og innleie 

07. mars Informasjon Bruk av 2.5.3, 2.5.5 og kronetillegg 

Representasjon etter Hovedavtalen 

  21. mars Informasjon Status strategiprosess 2030 

Oppsigelse av Elsevier 

21. mars Drøfting Agenda for evaluering av partssamarbeid 

28. mars Drøfting Evaluering av partssamarbeidet ved UiO 

03. april Drøfting Håndtering av varslinger og konfliktsaker ved UiO 

04. april Informasjon Sakskart til universitetsstyremøte 7. mai 

Retningslinjer for forvaltning av de Schreinerske samlingene 

Årsrapport for Enhet for internrevisjon 

Masterplan for IT, arbeidsgruppens rapport 

Status for kommunikasjonsarbeid i LOS 

04. april Drøfting Oppdatert instruks etter evaluering av EIR 

24. april Drøfting Workshop om Strategi 2030 

25. april Informasjon Innhold i rapporten «Områdegjennomgang. Bygge- og 

eiendomspolitikken i statlig sivil sektor» 

Digital parkeringsløsning ved UiO 

Sakskart til Universitetsstyret 07. mai 

Mandat for evaluering av LINK 

Studentombudets rapport 2018 

Ressurssituasjonen for Exphil 

Resultatanalyse per 2018 

25. april Drøfting Reviderte retningslinjer for forskningsetiske saker 

Masterplan for IT 

Endring av rekrutteringsmodell for instituttleder ved SV, PSI 

Tidsplan for vurdering av fellesfunksjoner i LOS 

Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020 

02. mai Informasjon Status for vurdering av fellesfunksjoner i LOS 

Kartlegging av trakassering og mobbing blant ansatte i UH-

sektoren 

Stillingsstruktur for teknisk-administrative stillinger 

02. mai Drøfting Midlertidighet i LOS 

Årshjul for partssamarbeid 

16. mai Informasjon Status, vurdering av fellesløsninger 

Endringer i Avdeling for forskningsadministrasjon 

16. mai Drøfting Digital eksamen, beredskapsvakt 

Tillitsvalgtressurser: prosedyre og metode for opptelling av 

medlemmer 
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Tillitsvalgtressurser: antall årsverk til disposisjon for 

organisasjonene 

24. mai Drøfting Midlertidighet ved UiO 

27. mai Informasjon Orientering om status og videre prosess for Strategi 2030 

Sakskart til Universitetsstyremøtet 19. juni 

Masterplan for universitetets IT 

27. mai Drøfting Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger 

06. juni Informasjon Virksomhetsrapport 1. tertial 2019 

Spørsmål om en andel av kandidatuttellingen til ex.phil. 

Leder av fakultetsstyret – dekan eller ekstern representant 

06. juni Drøfting Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020 

Masterplan IT 

07. juni Drøfting Møte om prinsipielle spørsmål knyttet til 2.5.3-forhandlinger 

11. juni Drøfting Forslag om opprettelse av fellesløsningsprosjekt innen 

forskerstøtte 

22. august Informasjon Resultat av kartlegging av mobbing og trakassering i akademia på 

nasjonalt nivå 

Status, fellestjenester ved LOS 

Forskriftsendring og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse 

Sakskart til universitetsstyret 11. og 12. september 

22. august Drøfting Godkjenning av vedtektsendringer for Frischsenteret 

Nye mål og tiltak for IA ved UiO 

29. august Informasjon Resultat av kartlegging av mobbing og trakassering ved UiO 

Strategi 2030 

Det Europeiske universitetsinitiativet  

29. august Omforent 

løsning 

Utvidelse av stillingsstruktur for teknisk-administrative stillinger 

29. august Forhandling Forhandling om ny organisering av fellestjenester for LOS 

19. 

september 

Informasjon Orientering om forslag til ny organisering og planer rundt den 

videre prosessen knyttet til omorganiseringen for arkiv 

Oppfølging av universitetsstyrevedtak vedrørende masterplan for 

universitets IT 

26. 

september 

Drøfting Anbefaling til organisering av arkivfunksjonen 

03. oktober Informasjon Sakskart til universitetsstyret 22. oktober 

03. oktober Drøfting Forslag til vedtektsendringer for styret til Uniforum og Apollon 

10. oktober Informasjon Virksomhetsrapport 2. tertial 

Budsjettinnspill 2021 
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Status områdegjennomgang av bygge- og eiendomssaker i statlig 

sivil sektor 

17. oktober Informasjon Status på Program for administrativ forbedring og digitalisering, 

med særlig fokus på prosjekt økonomi og lønn 

Oppfølging av universitetsstyrevedtak vedrørende masterplan for 

universitetets IT, prosjekt for organisasjonsutvikling 

Status KVU 

31. oktober Informasjon LOS økonomi 

14. 

november 

Informasjon Sakskart til universitetsstyremøte 3. desember 

Halvårsrapport fra EIR 

Revisjonsplan 2020 fra EIR 

Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet 

Endring ved medisinsk bibliotek og realfagsbiblioteket 

Vurdering av mulighet for å etablere en felles 

fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet og Det 

odontologiske fakultet 

Kursporteføljen 2020 

21. 

november 

Informasjon Tiltaksplan for redusert klimaavtrykk 

Forberedelse før møte om evaluering av partssamarbeid 

21. 

november 

Drøfting Utviklingsplaner 

Vurdering av mulighet for å etablere en felles 

fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet og Det 

odontologiske fakultet 

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk, utdanningsfaglig 

kompetanse 

12. 

desember 

Informasjon Status for oppfølging av tiltaksplan for midlertidighet, 

Tableaumodell 

Orientering om status, vurdering av mulighet for å etablere en 

felles fakultetsadministrasjon for OD og MED 

Organisering av sentraliserte økonomifunksjoner 

12. 

desember 

Drøfting Prosjektbeskrivelse for organisasjonsutvikling av UiOs IT-

virksomhet 
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Medieoppslag 2019-2020 
 

Dato Sted Sak 

2019 

18. mars FriFagbevegelse «Er forhandlingsretten under avvikling?» 

Debattinnlegg, Natalia Zubillaga 

12. april FriFagbevegelse «Statistikken viser at Håvard snart drar fra Marie i 

lønn: – Det virker jo helt sykt» Intervju, Natalia 

Zubillaga 

21. mai FriFagbevegelse «Sjekk lønna di: Så mange lønnstrinn må du som 

statsansatt ha fått for å beholde kjøpekraften» 

Intervju, Natalia Zubillaga 

27. mai NTL Magasinet «Universitetslektor Kari fikk fast stilling etter over 

20 år som midlertidig ansatt ved UiO» Intervju med 

NTL UiO-medlem 

28. mai Uniforum «17 direktører med millionlønn i 

sentraladministrasjonen på UiO» Intervju, Natalia 

Zubillaga 

21. juni Uniforum «Nå må Stølen dele rektorpotten med 

universitetsdirektøren» Intervju Marianne Midthus 

Østby 

19. august FriFagbevegelse «Hvor mye medbestemmelse skal statsansatte ha? 

Nå skal Hovedavtalen i staten reforhandles» Sak om 

debatt i Arendal, Natalia Zubillaga 

26. august FriFagbevegelse «Mange støttar dei streikande Foodora-sykkelboda. 

Ei fagforeining oppfordrar til boikott»  

16. september Uniforum «Håvard Kauserud frykter at styrevedtak ikke 

hjelper forskerforeldre» Kommentar Natalia 

Zubillaga 

22. oktober Khrono «Fagforening kritisk til felles arkivsystem for fire 

universitet»  Intervju Marianne M. Østby 

31. oktober Uniforum «UiO legg ned Eining for intern administrasjon» 

Kommentar Natalia Zubillaga 

2. desember Uniforum «Flertallet av fagforeningene droppet Strategi 2030-

høringen» Kommentar Natalia Zubillaga 

https://frifagbevegelse.no/debatt/er-forhandlingsretten-under-avvikling-6.158.617944.26afeb5c85#cxrecs_s
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/statistikken-viser-at-havard-snart-drar-fra-marie-i-lonn--det-virker-jo-helt-sykt-6.158.617024.f8da623a24
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/sjekk-lonna-di-sa-mange-lonnstrinn-ma-du-som-statsansatt-ha-fatt-for-a-beholde-kjopekraften-6.158.629691.39574b2b72#cxrecs_s
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/universitetslektor-kari-fikk-fast-stilling-etter-over-20-ar-som-midlertidig-ansatt-ved-uio-6.158.619502.ff584e3d56
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/05/direktorlonn.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/06/na-ma-stolen-dele-rektorpotten-med-universitetsdir.html
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/hvor-mye-medbestemmelse-skal-statsansatte-ha-na-skal-hovedavtalen-i-staten-reforhandles-6.158.644598.53b5af6deb
https://frifagbevegelse.no/nyheter/mange-stottar-dei-streikande-foodorasykkelboda-ei-fagforeining-oppfordrar-til-boikott-6.158.645755.053e91dbc5
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/09/havard-kauserud-frykter-at-styrevedtak-ikke-hjelpe.html
https://khrono.no/arkiv-bott-samarbeid-norsk-tjenestemannslag/fagforening-kritisk-til-felles-arkivsystem-for-fire-universitet/414339?fbclid=IwAR04_4kvQFKcEqDFsHT7PQhYbHjYmY5kApND7zB5c3deTbPOqQnrmYakP4s
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/10/uio-legg-ned-eining-for-intern-administrasjon.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/12/horingen-strategi-2030.html
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Dato Sted Sak 

3. desember Khrono «22 mill. i minus på odontologi i Oslo. Fagforening 

frykter konsekvensene.» Intervju Marianne M. Østby 

4. desember Uniforum «Universitetsstyret er einige om hovudretninga i 

Strategi 2030» Kommentar Marianne M. Østby 

2020 

3. januar Uniforum «Personaldirektøren forsvarer ledertilsettinger uten 

utlysning» Intervju Natalia Zubillaga 

14. januar FriFagbevegelse «Denne gjengen skal få folk med høyere utdanning til 

å velge LO» Prosjektpresentasjon med Solveig B 

Nordbø 

27. januar Klassekampen «Må leie sine egne bygg» Intervju Natalia Zubillaga 

5. februar  Uniforum «NTL vil kjempe imot internfakturering: – Enheter 

skal ikke leke butikk» Intervju Natalia Zubillaga 

5. februar Khrono «Ledelsen ved Universitetet i Oslo risikerer 

dundrende underskudd. Konsulenter foreslår å 

sende regningen nedover.» Kommentar Natalia 

Zubillaga 

6. februar FriFagbevegelse «NTL vil snu nedgangen i antall yrkesaktive 

medlemmer» Fra landsstyremøte i februar 

7. februar FriFagbevegelse «Lønnsoppgjøret: Her er kravlista fra NTL» Fra 

landsstyremøte i februar 

12. februar FriFagbevegelse «Vi oppfordrer SV og Rødt til å vurdere 

valgsamarbeid i 2021», skriver 22 tillitsvalgte i LO.» 

Deltagelse opprop, Natalia Zubillaga 

25. februar FriFagbevegelse «En nazimarsj på 1990-tallet vekket Natalia 

Zubillagas politiske engasjement» 

4. mars NTL Magasinet «NTL skal bli flere» 

5. mars FriFagbevegelse «Eksperter foreslår at Statsbygg overtar 

eiendommene til universitetene. Forslaget møter 

massiv motstand» 

5. mars Uniforum «Ingen ville ha Statsbygg som forvaltar av 

universitetsbygningar» 

19. mars Uniforum «Korona: – Midlertidige ansatte må følges opp» 

https://khrono.no/22-mill-i-minus-pa-odontologi-i-oslo-fagforening-frykter-konsekvensene/423765
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/12/universitetsstyret-er-einige-om-hovudretninga-i-st.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/01/forsvarer-tilsettinger-i-ap.html
https://frifagbevegelse.no/nyheter/denne-gjengen-skal-fa-folk-med-hoyere-utdanning-til-a-velge-lo-6.158.671913.ae93fd901c
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/02/ntl-vil-kjempe-imot-internfakturering----enheter-s.html?fbclid=IwAR2URh6Z1Iy0CdaSB0AfPfcQlfa0mx5ysHBA_N03qn75n5_uMxpjLSOA6ik
https://khrono.no/ledelsen-ved-universitetet-i-oslo-risikerer-dundrende-underskudd-konsulenter-foreslar-a-sende-regningen-nedover/458522?fbclid=IwAR373-XPfQQuwtMMMK3vRL2zkEGRx0dDvcAutsZa4ZansJyXLlmnGYre7pI
https://frifagbevegelse.no/aktuell/ntl-vil-snu-nedgangen-i-antall-yrkesaktive-medlemmer-6.158.677858.25bc5bc2cf
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/lonnsoppgjoret-her-er-kravlista-fra-ntl-6.158.677969.7e967edc12
https://frifagbevegelse.no/debatt/vi-oppfordrer-sv-og-rodt-til-a-vurdere-valgsamarbeid-i-2021-skriver-22-tillitsvalgte-i-lo-6.158.679131.89f0720630
https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/en-nazimarsj-pa-1990tallet-vekket-natalia-zubillagas-politiske-engasjement-6.158.681026.df4f6d77f4
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/eksperter-foreslar-at-statsbygg-overtar-eiendommene-til-universitetene-forslaget-moter-massiv-motstand-6.158.684181.b5fab243d8
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/03/ingen-ville-ha-statsbygg-som-forvaltar-av-universi.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/03/stipendiater-er-utsatt.html
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Dato Sted Sak 

3. april Uniforum «Fagforeninger reagerer på UiOs utlånsavtale med 

OUS» 

30. mai Klassekampen «Uklok taktikk, Ap», debattinnlegg om 

finansieringssystemet, Natalia Zubillaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/04/reagerer-pa-ous-avtale.html
https://klassekampen.no/utgave/2020-05-30/debatt-uklok-taktikk-ap
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Øvrige arrangementer 

22. mars: Påskeaksjon: Utdeling av 

skistropper og sjokolade nest siste dag før 

påskeuka 

 

1.mai-markering – «Nei til økte forskjeller, 

budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem 

rødgrønt»: rekorddeltakelse med over 10.000 

i toget. NTL UiO stilte med fane og egne 

plakater 

 

11. juni - Sommerfest på 

Oslofjorden 

 

15. august – Debatt på 

Arendalsuka: Natalia Zubillaga 

møtte leder av Statens 

arbeidsgiverråd, Mari 

Trommald, til debatt om 

medbestemmelse 

 

 

5. og 6. september - NTL-dagen: 

Morgenaksjon med utdeling av kaffe og LO i 

Oslos materiale til lokalvalget. 
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14. november – Likelønnsaksjon: Morgenaksjon, 

utdeling av løpesedler 

 

 

3. februar - Markering av 40- og 

25års medlemskap 

Dette tildeles alle NTL medlemmer 

som har 25 eller 40 års 

sammenhengende medlemskap i LO-

forbund. På en tilstelning i NTLs 

lokaler i Fysikkbygningen den 

24.januar, møtte 40- og 25-års 

jubilanter foreningens ledelse, og 

med kaffe og marsipankake feiret vi 

medlemmene for langt og trofast 

medlemskap i NTL UiO. 

27. februar – Morgenaksjon i forbindelse med vinteraktivitetsdagen 

Utdeling av skistropper og klementiner 

8. mars – Kvinnedagen 

NTL UiO gikk under parolen «Heltid og mer fritid – 6 timersdag nå!» 

1. mai – Arbeidernes kampdag 

NTL UiO deltok i digitalt 1. mai-tog. 
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Fanemarkeringer 

Fanemarkeringene er viktige solidaritetsmarkeringer og har lang tradisjon i fagbevegelsen. I år 
har vi vært med på å markere mange viktige saker.  
 
Vi håper at enda flere medlemmer og tillitsvalgte har anledning til å bli med på disse 
markeringene i kommende periode. 
 
6. juni – Demonstrasjon 
for rettferdig pensjon 
 
11. juni – 
Fanemarkering for 
sykehusstreiken på 
Ullevål sykehus 
«Pensjon fra første 
krone» 
 
21. juni – 
Fanemarkering for 
sykehusstreiken 
utenfor Spekters 
hovedkvarter 
 
30. august – 
Klimabrølet 
 
28. august - 
Fanemarkering for de 
streikende 
sykkelbudene i 
Foodora 
 
10. oktober – Politisk 
streik i protest mot EUs 
jernbanepakke 4 
 
9. mars – 
fanemarkering mot 
etableringen av 
Northconnect 
 
18. mai – Fanemarkering imot hastebehandling av EUs fjerde jernbanedirektiv 
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Rapporter 
Rapportering på hovedoppgaver 

Rapport på hovedoppgaver for årsmøteperioden 2019-2020: 

 

FORSKNING 

Strategi 2030 

Universitetet i Oslo har utarbeidet strategi for perioden 2020 – 2030. NTL UiO var tidlig ute med 

å kritisere manglende medbestemmelse i strategiprosessen. I tillegg har NTL UiO vært krass i sin 

kritikk av det foreninga opplevde som en snever representasjon i de såkalte «tankesmiene». 

Spesielt tankesmien «Tunge trender» ble trukket frem i denne sammenheng.  

For NTL UiO har det vært viktig å få en strategi som har fokus på organisasjon, ansatte og 

arbeidsmiljø. NTL har fått godt gjennomslag for innspill og synspunkter i den endelige 

strategien.   

Eiendomsforvaltning – en seier for kampen om faglig autonomi 

En sak som foreninga har jobbet mye med i årsmøteperioden er eiendom. Konsulentfirmaet 

Capgemini Invent har på oppdrag fra regjeringen skrevet en rapport der de er bedt om å vurdere 

om det vil være «mer effektivt» å overføre universitetenes eiendomsmasse til Statsbygg. 

Capgeminis rapport konkluderer med at en overføring er ønskelig, dette på tross av at rapporten 

også understreker at det er mye usikkerhet i tallmaterialet. På bakgrunn av rapportens 

konklusjon har regjeringen derfor foreslått å «avvikle modell for selvforvaltende lokaler og 

overføre ansvaret til Statsbygg». Dette vil bety at universitetene skal overføre eiendommene sine 

til Statsbygg for så å leie de samme lokalene tilbake. 

NTL UiO mener at forslaget ikke er forsvarlig utredet. NTL-foreningene i UH-sektoren gikk 

derfor høsten 2019 sammen om å be De Facto, kunnskapssenteret for fagorganiserte, å 

gjennomgå rapporten. Konklusjonen er klar: overføring av eiendommene vil føre til 

dobbeltorganisering, økt byråkrati, høyere husleie og outsourcing av oppgaver. Videre vil en 

overføring få konsekvenser for universitetenes mulighet til å utvikle og forvalte byggene sine i 

tråd med faglige behov, og det er dermed også et spørsmål om faglig autonomi. Hvis 

anbefalingen om å overføre ansvaret til Statsbygg følges, vil dette ha store konsekvenser for 

universitetenes kontroll, bruk og utvikling av sine eiendommer. I praksis betyr dette at 

muligheten til å drifte på bakgrunn av faglige behov svekkes. 

Det er også flere rapporter som påpeker negative konsekvenser ved en overføring av 

universitetenes eiendomsmasse til Statsbygg. På oppdrag fra de selvforvaltende universitetene 

har Multiconsult gjennomgått Capgeminis rapport. Oslo Economics har på oppdrag fra UiO 

belyst den samfunnsmessige konsekvensen ved forslaget. Begge rapportene konkluderer med at 

en overføring ikke er en god løsning.  

SP fremmet forslag til Stortinget om at universitetenes eiendomsmasse ikke skulle overføres til 

Statsbygg. Da saken skulle opp til høring deltok NTL UiOs leder Natalia Zubillaga.  Både NTL, 

universitetsledelsen og studentene stod sammen mot Regjeringens forslag om å overføre våre 

bygninger til Statsbygg, og det gir resultater. 19. april vedtok Regjeringen at de likevel ikke ville 

gå for en overføring universitetenes eiendomsmasse til Statsbygg. Hvilken struktur for 
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eiendomsforvaltning som til syvende og sist velges skal imidlertid utredes videre. NTL UiO vil 

fortsette kampen for at universitetene selv skal eie og forvalte sine egne bygg.  

 

PERSONALPOLITIKK 

Forhandling av personalreglement 

NTL valgte som eneste fagforening på UiO å gå til brudd i forhandlingene om nytt 

personalreglement i juni 2018. Partene har meklet om nytt personalreglement, og UiO fikk nytt 

personalreglement fra 1. juli 2019. Meklingens resultat kort oppsummert:  

• Ansettelsesrådets kompetanseområde: NTL har fått gjennomslag for at ansettelsesrådet 

også skal vurdere hjemmelen for midlertidighet.  

• Unntak for å kunne ansette inntil 12 måneder uten blant annet kunngjøring: For å bidra 
til å få på plass et gyldig reglement til 1. juli, har NTL i denne omgang akseptert at dagens 

praktisering av administrative ansettelser inntil 12 måneder, og unntak for ansettelser 

under 15 timer per uke videreføres inntil videre. Vi vil understreke at vårt krav om at 

lovens hovedregel skal gjelde på dette punktet fremdeles står ved lag. Spørsmålet om 

hvorvidt en av partene kan tvinge gjennom unntak fra «6 måneders-regelen» med 

mindre alle er enige, er et spørsmål som nå skal avgjøres rettslig. Politiets Fellesforbund 

(PF) har stevnet Justis- og beredskapsdepartementet for å få en rettslig avklaring av 

dette spørsmålet. Dersom PF får medhold i saken, vil personalreglementet ved UiO måtte 

reforhandles på dette punktet.  

• Arbeidsgivers begrensing av hva som skulle inngå i personalreglement: En del av NTLs 

bruddgrunnlag var arbeidsgivers avvisning av vårt krav om at rutiner for 

saksbehandling skulle inkluderes i personalreglementet. Vi er uenig i den strenge 

begrensingen som KMD har lagt til grunn når det gjelder hva som kan inngå i 

personalreglementet, og som UiO har valgt å følge.  

 

BOTT - UiO: Saksbehandling og arkiv 

UiO skal på bakgrunn av avgjørelser i BOTT-samarbeidet anskaffe et nytt system for 

saksbehandling og arkiv.  Beslutningen om anskaffelse av et nytt saks- og arkivsystem, førte til at 

UiO måtte gjennomgå organiseringen av arkivtjenesten. Prosjektet anbefalte, ikke overraskende, 

en sentralisering av arkivtjenesten, og at brukerstøtten organiseres som en del av den sentrale 

funksjonen. I anbefalingen lå også at fag- og personalansvaret ble sentralisert i en ny seksjon 

underlagt Avdeling for administrativ støtte. Unntaket er arkivtjenesten på Kulturhistorisk 

museum, som ble foreslått opprettholdt desentralisert.    

Foreninga har hatt tett og god kontakt med våre medlemmer som jobber i arkivtjenesten på UiO 

gjennom hele prosjektet. Kontoret har fulgt opp saken i sentrale IDF. Lokale tillitsvalgte har 

drøftet enhetenes høringsinnspill i lokale IDF. Det har i tillegg vært tett dialog og oppfølging med 

de enkeltmedlemmene som har hatt behov for det.  

 

Masterplan for IT/Organisasjonsutviklingsprosjektet 

Lokalt på UiO har organiseringen av IT vært en viktig sak i årsmøteperioden. Den topptunge 

arbeidsgruppa som gjennom hele 2018 jobbet med en IT-strategi for UiO leverte i april 2019 
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rapporten «Masterplan for IT». Rapporten skisserte fremtidige utfordringer for IT på UiO, og 

foreslo flere endringer, blant annet å sentralisere UiOs IT-tjenester.  

NTL mener gruppens rapport reiser noen viktige spørsmål rundt IT, men at den ikke lykkes i å 

redegjøre godt nok for hverken problembeskrivelser eller deres konklusjoner. Flere forslag som 

ville få store organisatoriske konsekvenser, var ikke godt nok utredet. Blant annet understrekte 

rapporten at UiO har en kompetent, effektiv og brukernær IT-avdeling. Likevel foreslås 

sentralisert brukerstøtte og endret finansieringsmodell. NTL reagerte på at det ikke er lagt frem 

flere løsningsalternativer, eller utredet mulighet for å løse IT-utfordringer innenfor dagens 

organisasjonsstruktur. 

NTL mente også at rapporten var svært mangelfull på følgende områder: 

1. Hvordan den foreslåtte organisasjonsendringen vil sikre samarbeid mellom basis IT 

og fagnær IT 

2. Hvordan den vil sikre brukerne bedre IT-støtte lokalt 

3. Konsekvensene av ny organisasjonsstruktur for de IT-ansatte 

4. Uavklart finansieringsmodell 

NTL etterlyste mer informasjon om hva slags finansieringsmodell gruppen la opp til, og 

understrekte at NTL ikke ønsker en bestiller-utførermodell. Vi viste her til tidligere enighet med 

arbeidsgiver om at bestiller-utførermodell ikke skal brukes på UiO. 

På bakgrunn av dette ga foreninga tilbakemelding i møte med UiO-ledelsen 25. april 2019 om at 

NTL var uenig i universitetsdirektørens anbefaling, og at universitetsstyret ikke kunne vedta 

masterplanen. Dette fikk NTL gjennomslag for, og universitetsdirektøren trakk saken til 

universitetsstyremøtet i mai.  

20. juni 2019 ble det lagt frem et helt annet vedtaksforslag til universitetsstyret. Styret vedtok i 

stedet et organisasjonsutviklingsprosjekt for IT, et annet prosjekt enn Masterplan for IT. 

Prosjektet som nå er vedtatt, tar opp flere av de spørsmålene som NTL har reist. NTL ser på det 

som svært viktig at prosjektet svarer ut disse. Organisasjonsutviklingsprosjektet betyr ikke at 

hele masterplanen er lagt i en skuff, men forslagene som lå i masterplanen vil ikke være førende. 

NTL vil følge dette prosjektet tett også i neste årsmøteperiode.  

 

Medbestemmelse  

Medbestemmelse har blitt et tema som har blitt satt på dagsorden i årsmøteperioden. 

Hovedavtalen i staten, som regulerer partssamarbeidet, skulle opp til forhandling høsten 2019. I 

den forbindelse lanserte Arbeidsgiverrådet (et råd bestående av 15 toppledere i staten) tre 

notater som ble sendt ut til diskusjon. I notatene omfavnes den norske modellen og 

partssamarbeidet. Samtidig setter rådet spørsmålstegn ved om det er rimelig at de tillitsvalgte 

og arbeidsgiver skal være likeverdige parter og at fagforeninger skal ha forhandlingsrett når vi 

som tillitsvalgte ikke sitter med samme ansvar for resultatet som ledelsen. 

NTL UiO har vært tett på også denne saken. Foreningas leder, Natalia Zubillaga, var tidlig ute i 

media og stilte spørsmål ved om fagforeningenes forhandlingsrett med arbeidsgiverrådets 

forslag nå var under avvikling. Zubillaga var også i debatt om temaet med Arbeidsgiverrådets 

leder Marit Trommald på Arendals-uka i 2019. 
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Lokale lønnsforhandlinger 

På vår tariffavtale ble det i år forhandlet om drøyt 38,8 millioner kroner. I årets forhandlinger 

var det om lag 21 % av UiOs ansatte som fikk endring i lønn og/eller stillingskode. Blant NTL 

UiOs medlemmer fikk om lag 34 % opprykk. 

Tall fra SSB viser at lønnsgapet har økt mest i offentlig sektor. En av årsakene til dette er at 

stadig mer av lønnsdannelsen i offentlig sektor nå er skjøvet ut til lokale forhandlinger. Når det 

likevel avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger, så er NTL UiO godt fornøyd med resultatet 

for våre medlemmer. Vi er tilfredse med at vi også i år har klart å ivareta alle NTLs 

stillingsgrupper. 

NTL UiO (LO) står imidlertid alene i kampen om å sikre de lavtlønte og likelønnsprofilen i lokale 

lønnsforhandlinger ved UiO. NTL UiO har likevel klart å ivareta våre viktigste lønnspolitiske 

prinsipper. 

NTL UiO fikk gjennomslag for en stor andel av våre krav. Vi er tilfredse med at alle NTLs 

stillingsgrupper er ivaretatt og at vi har fått løftet mange i disse viktige gruppene:  

• de som ikke har fått på mange år 

• de som har hatt dårlig lønnsutvikling over tid 

• de som ligger lavt i forhold til ansiennitet og ansvar 

Vi er også fornøyde med å ha sikret kvinnene i NTL sin rettmessige andel av lønnsmassen. NTL 

bruker mye forhandlingsmakt på å sikre likelønna. UiOs kvinner har i år fått en like stor andel av 

lønnspotten som deres lønnsmasse utgjør. Det er helt nødvendig å opprettholde kampen for å 

sikre kvinnene. 

I tillegg er det også verdt å nevne at det ved UiO lønner seg å være organisert. Kun et fåtall av de 

uorganiserte fikk opprykk i de lokale forhandlingene i 2019. 

 

Kartlegging av ressurssituasjonen på enhetene 

I september 2019 satte foreninga i gang et prosjekt sammen med de lokale tillitsvalgte for å 

kartlegge ressurssituasjonen på de ulike enhetene. Bakgrunnen for denne kartleggingen er en 

bekymring for konsekvensene ABE-kuttene har for medlemmenes arbeidsvilkår. NTL har ved 

flere anledninger tatt opp saken med UiOs ledelse: at stillinger holdes vakante, at den enkelte 

ansatte får stadig flere oppgaver, og at det settes i gang mange omorganiseringsprosesser.  

Ledelsen ved UiO har ikke klart å svare ut dette, og NTL UiO har derfor sett seg nødt til å gjøre 

denne gjennomgangen.  Prosjektet forventes å ferdigstilles i løpet av våren 2020.  

 

COVID-19 stengte UiO 

12.mars 2020 stengte Universitetet i Oslo grunnet utbrudd av COVID-19. NTL UiO brukte mye 

tid i møter med UiOs ledelse da universitetet stengte ned. Vi jobbet hver dag for å sikre at 

medbestemmelsen og våre medlemmers rettigheter ble ivaretatt, til tross for at situasjonen vi 

befant oss i var svært krevende.  Saker vi jobbet særlig mye med i denne perioden var 

forlengelse for stipendiater og postdoktorer, arbeidstid og omdisponering av personale. I tillegg 

jobbet NTL for at OU-IT-prosjektet skulle stoppes til situasjonen var normalisert. Prosjektet vil 

trolig endre organiseringen av IT ved UiO, og det er uvisst hvordan situasjonen kommer til å se 

ut etter pandemien og hvilke behov som oppstår i kjølvannet av den.  Eventuelle endringer i 
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UiOs IT-organisasjon vil dessuten berøre arbeidssituasjon og oppgaver til over 600 ansatte 

innen IT-området, samt alle brukere på UiO. Mange i enhetsgruppene jobbet mye i 

pandemisituasjonen, og videre jobbing med prosjektet ville etter NTLs oppfatning føre til et for 

stort arbeidspress. I tillegg er det vanskelig å få til tett samarbeid og god dialog om saken når 

møteplattformen er digital (Zoom). Fremgangsmåten vil dermed få lite legitimitet blant de som 

er involvert i prosjektet, noe som igjen kan føre til svekket legitimitet til prosessen ved 

implementering av eventuelle endringer. NTL fikk ikke gjennomslag for dette kravet.  

NTL UiO har i hele nedstengingsperioden vært fult operative fra hjemmekontor. Vi har hatt 

jevnlige zoom- møter med både AU, styret, tillitsvalgte og kontoret i perioden. Vi har også 

opprettholdt et tett samarbeid med resten av NTL- foreningene i UH- sektoren, og har i løpet av 

våren blant annet levert høringssvar på både styringsmeldingen og UH- loven (Aune- utvalget). 

Vi har også vært opptatt av å holde god kontakt med medlemmene våre, gjennom ulike 

aktiviteter som digitale kurs og lunsj for nye medlemmer. 

 

Egen organisasjon 

Verving 

I september 2019 startet Solveig Blomstrøm Nordbø i et 40 % frikjøp, for å videreføre 

foreningas fokus på verving. Vervearbeidet høsten 2019 har bestått av ververunder med lokale 

tillitsvalgte, morgenaksjon i forbindelse med Likelønnsaksjonen, og forarbeid til en digital 

vervekampanje 

Fra 1. januar 2020 er NTL UiO del av verveprosjektet «LO for alle». Prosjektet er initiert av LO, 

med formål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Det er forbundsstyret som har vedtatt 

at NTL skal være en del av prosjektet, og NTL-foreningene i Sentralforvaltningen, UiT, NTNU, UiB 

og UiO er valgt ut som prosjektområder i NTL. Foreningene i vår sektor skal ha et særlig fokus på 

verving av vitenskapelige ansatte. NTL UiO får lønnsmidler fra LO/NTL til et 50 % frikjøp som 

skal jobbe ute i virksomheten og i tett samarbeid med organisasjonsleddet. Frikjøpet varer frem 

til og med juni 2021. Solveig Blomstrøm vil være NTL UiOs frikjøp til dette prosjektet.  
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Rapport fra landsstyret: 

Natalia Zubillaga har vært representanter i landsstyret i perioden. Landsstyret har hatt tre 

møter i perioden. 

NTL har i perioden vedtatt tariffpolitisk uttalelse opp mot hovedoppgjøret der NTL krever at det 

ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2020 og at tilleggene gis som sentrale, generelle 

kronetillegg og at lønns- og forhandlingssystemet i staten i framtiden må bidra til å minske 

forskjellene mellom kvinner og menns lønn, utjevne forskjeller mellom de høyest- og lavest lønte 

samt sikre de ansatte en lønnsutvikling. 

 

Rapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU): 

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter, Natalia Zubillaga har vært representant og Marianne M. 

Østby har vært vara. 

Konflikthåndteringsrutiner, varsling og faktaundersøkelser, byggesaker, BOTT, samt oppfølging 

av arbeidet for forebygging av seksuell trakassering er blitt behandlet og orientert om i AMU. 

Rapport fra studieutvalget 

Dato Aktivitet 
8.5.2019 Fleksitid/overtid - dine rettigheter 
4.6.2019 Byvandring med Knut Kjeldstadli 4. juni: Her skjedde det! 
5.9.2019 Lunsjmøte om seksuell trakassering 
17.10.2019 Byvandring med Sidsel Levin 
12.11.2019 Frokostmøte: Hvorfor medbestemmelse? 
15.1.2020 Kurs med Statens Pensjonskasse 
3.2.2020 Foredrag: ILO gjennom 100 år 
25.2.2020 Fra sceneskrekk til karisma 
3.3.2020 Kurs om statsansattloven 
5.3.2020 Lunsjmøte: Kan vi bruke maskinlæring i offentlig 

saksbehandling? 
19.5.2020 Kurs om arbeidstid 

 

Rapport fra Ny Giv-redaksjonen 

Ny Giv fikk ny redaksjon på årsmøtet i 2019, og har etter dette jobbet med en overgang fra 

papirformat til digitalt format. Redaktør Olav Hoemsnes sluttet ved UiO 1. november og Solveig 

Blomstrøm Nordbø overtok hans verv som redaktør etter vedtak fra styret. Ny Giv-redaksjonen 

jobber med lansering av nye nettsider på nyåret 2020, og kommer til å jobbe videre med 

utformingen og innholdet på nettsidene i 2020. 

Rapport fra AKAN-representant Dag Vargset 

3 personer med Akan-avtale har blitt fulgt ved UiO i 2019. Vargset har fulgt opp 1 av disse 

sakene. Aktivitet:  
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 Deltatt i arbeidsgruppe for å utarbeide ny ruspolicy ved UiO. Forslaget er nå ute på 

høring. 

 Deltatt på Akandagene 2019 og nettverksmøter for Oslo/Akershus. 

 Det er gjennomført ett HMS-grunnkurs for rus- og avhengighetsproblematikk. 

Ragnhild Jørgensen (PARAT) og Espen Uleberg (Forskerforbundet) er de øvrige 

hovedkontaktene ved UiO. 

 

Rapporter fra enhetene 

Det humanistiske fakultet 

Viktige saker: Naturlig nok har denne perioden vært preget av mellomoppgjøret og 

lønnsforhandlinger. I årsmøteperioden har vi blant annet drøftet budsjett, omgjøringer av 

stillinger, midlertidighet, årsplan, stillingsplaner ute på instituttene, fakultetsstyresaker, BOTT-

samarbeidet, ARK- undersøkelsen 2020 og IFIKK sin økonomiske situasjon.  

Vi har også bistått medlemmer i personalsaker. 

Den økonomiske situasjonen ved IFIKK og ABE-kutt ved fakultetsadministrasjonen (inkl. IT-

seksjonen) samt innføringen av BOTT, er saker som peker seg ut i perioden. I flere saker 

samarbeidet foreningene, og i flere saker har man etterspurt og gjennomført ekstraordinære 

IDF-møter. Partssamarbeidet på HF oppleves som konstruktivt. 

Masterplan for IT: Det har blitt informert om masterplanen både på allmøter og IDF-møter. 

Planen vil, om den blir vedtatt, antakelig ha stor innvirkning på USIT og da særlig spesielt om IT-

organisasjonen sentraliseres.  Fakultetet har også gjennomført ABE-kutt hvor to stillinger ikke 

har blitt erstattet og stillinger blir holdt ledige. 

IDF/Samarbeid med ledelsen: 19. mars 2019, 24.april 2019, 6.mai 2019, 14.august 2019, 24. 

september 2019, 22. oktober 2019 (gjennomgang av partssamarbeidet), 19. november 2019. 

Stillingsplan IMV drøftingsmøte 20.01.2020 

Deltakelse ved 2.5.3- forhandlinger 

Det har vært vanskelig å forberede seg til møtene, da saksdokumentene enten har manglet, eller 

kommet veldig sent. 

NTL har ønsket et fast punkt på dagsorden i IDF-møte ang. sykefravær og midlertidighet. Vi har 

også bedt om at midler til opplæring og kompetansehevingstiltak jfr. HTA §§ 32 og 33 legges 

fram for drøfting. 

Det er gjennomført to ververunder på flere institutt. 

Kartleggingsrunde hvor vi har snakket med nøkkelpersoner både i og utenfor egen forening. 

Erlend Haavardsholm – ansattrepresentant i fakultetsstyret har vi samarbeidet godt med og 

utvekslet erfaringer og råd. 
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Lagt ned tid og ressurser i de lokale lønnsforhandlingene, med gode resultat i forhold til 

oppsatte interne mål. 

Oppfølging av enkelte personalsaker. 

Oppfølging av IFIKK sin budsjettsituasjon – deltakelse på lokale allmøter og tett samarbeid med 

lokalt verneombud. 

  

Det juridiske fakultet 

Tilsettingsråd: Gro Halvorsen og Anne-Brit Strandset (vara) 

IDF møter: 13. februar, 22. mars, 1. april, 11. april, 6. juni, 15. oktober, 29. november, 17. januar  

Samarbeidet med ledelsen: Samarbeidet med ledelsen er greit, men det er rom for forbedringer. 

Juridisk fakultet fikk i januar 2020 nytt dekanat, og foreningene er forespeilet at Ragnhild 

Hellum (ny dekan) vil delta mer aktivt på IDF møtene enn tidligere dekan. Dekan deltok aktivt på 

møtet 17.januar, noe vi anser som positivt. 

Det nye bygget, Domus Juridica er nå ferdigstilt, og fakultetsadministrasjonen, Senter for 

menneskerettigheter, Pluricourts, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, biblioteket og 

studenter har nå flyttet inn med offisiell åpning 16.januar. Det har vært ulike tilbakemeldinger 

fra medlemmer som nå har fått arbeidsplass i DJ, både positive og negative. Det er bestemt at det 

skal tas en vurdering etter ca. 100 dager når ansatte har «bodd seg til» litt. 

Fakultetet opplever ytterligere kutt i en allerede svak økonomi, noe som kan by på utfordringer. 

Det sliter på medlemmer at ansatte som er ute i langvarig sykdom eller permisjon ikke erstattes 

av vikarer og at deres arbeidsoppgaver kun fordeles på andre ansatte. Dette kommer i tillegg til 

ansettelsesstoppen ved fakultetet. 

Innkalling til IDF-møter kommer stort sett ikke senere enn 1 uke før, men aldri tidligere, og det 

er som regel mellom 60-80 sider vedlegg. Dette er resurskrevende for oss, men samtidig nøler vi 

litt med å be ledelsen sende en kortfattet versjon. Dette da vi ikke vil vite om det som blir sendt 

ut er det ledelsen selv anser som det viktigste, eller det som objektivt sett er det viktigste. 

Vi har fortsatt formøter med de andre foreningene i forkant av IDF møtene da vi finner det 

veldig nyttig. 

Medlemsmøte: Medlemsmøte 11.november angående kartlegging av situasjonen på de ulike 

enhetene, spesielt i forhold til bemanning, effektivisering og fordeling av oppgaver. Labert 

oppmøte, men gode diskusjoner og innspill. 

Vervearbeid og medlemskontakt: Lite organisert vervearbeid, men har tatt kontakt for en prat 

med noen nyansatte og snakker opp NTL så snart sjansen byr seg. Må allikevel bli bedre 

fremover. 

Viktig saker: I 2019 har mye fokus gått til flyttingen til Domus Juridica (DJ) og hvordan dette vil 

påvirke medlemmenes arbeidshverdag. Tillitsvalgt fra NTL satt som ansattrepresentant i 

hovedbrukergruppen for DJ, men følte at mange viktige beslutninger allerede var tatt før de kom 
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til hovedbrukergruppen. Dette ble bemerket av både ansattrepresentant og flere representanter 

fra instituttene. 

Bemanningssituasjonen ved fakultetet er et annet område NTL har hatt fokus på. Som nevnt er 

det ansettelsesstopp såfremt ikke dekanen vedtar at en stilling som fratredes skal lyses ut. Om 

frafallet kommer plutselig vil det ta tid før stillingen vedtas utlyst, i tillegg til den tiden 

ansettelsesprosessen tar fra utlysning til oppstart. I den perioden blir arbeidsoppgaver fordelt 

på andre ansatte, som ofte har mer enn nok å gjøre fra før. Vi har bedt om rapporter som viser 

de ansattes overtid, fleksitid og feriedager. Etter 6 mnd. ble vi fortalt at de ikke kunne leveres 

korrekte rapporter, blant annet fordi ansatte ikke førte inn arbeidstid i HR fortløpende. Ledere 

skal fremover sørge for at de ansatte fører arbeidstid slik at NTL fremover kan be om slike 

rapporter for å ta en kontroll. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Fakultetsstyremedlem Tekn./Adm. MN: Mari Helén Varøy (IFI) 

Fellesrepresentant for organisasjonene i plangruppen og brukergruppen for LifeScience 

prosessen: Tom Thorsen(KI) 

Fellesrepresentant for organisasjonene i utredningsgruppen for Nedre Blindern-prosessen: Tom 

Thorsen(KI) 

IDF-møter: I løpet av 2019 har det vært avholdt fire ordinære IDF-møter, og et ekstraordinært 

IDF-møte med fakultetsledelsen og organisasjonene. Saker til behandling her er: Styrets 

sakskart, midlertidighet (ekstraordinært IDF), enkeltsaker og prosesser ved fakultetet. 

Samarbeid: Generelt oppleves samarbeidet som godt. 

• Utfordrende problemstilling ved fakultetet er det høye antallet midlertidig ansatte. 

Fakultetet selv forsikrer om at de har et mål om å redusere andel midlertidig ansatte.  

• Omorganisering av UiOs arkivtjenester forventes også å få konsekvenser for MN. 

Av viktige prosesser ved MN nevnes: 

• Fokus på å redusere midlertidighet 

• Omorganisering av UiOs arkivtjenester 

• Ny strategi for fakultetet 

• Digitalisering 

• Lederopplæring 

• Samlokalisering av verkstedene(fremdeles) 

• Arbeidet med nytt Life Science bygg  

Omorganisering av verkstedene er iverksatt, men lokalene for samlokalisering enda ikke 

ferdigstilt, endelig dato for ferdigstillelse er usikker.  

Verkstedet skal samlokaliseres i de gamle verkstedlokalene på Kjemisk institutt og den første 

flyttefasen skal utføres sommer 2020 
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Livsvitenskapsbygget er en prosess som har pågått over lang tid. Byggearbeidene er i gang nå, og 

planen om ferdigstillelse i løpet av 2024 står ved lag. 

 

Det medisinske fakultet 

Lønnsforhandlinger: Tillitsvalgt Marianne Midthus Østby har vært en del av NTL UiOs 

forhandlingsutvalg i 2.5.1-forhandlinger høsten 2019. I tillegg bistår tillitsvalgte kontoret i 2.5.3-

forhandlinger gjennom hele perioden. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger har våre 

medlemmer blitt invitert til felles informasjonsmøter på Blindern. I tillegg har tillitsvalgte bistått 

med råd og veiledning i forbindelse med utforming av krav, både i møter med medlemmer og pr. 

telefon/e-post.  

Medlemskontakt: Det har i perioden vært en del henvendelser fra medlemmer angående lønns- 

og arbeidsvilkår. Disse har blitt håndtert av lokalt tillitsvalgte i møter med medlemmer og/eller 

pr. telefon/e-post. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer, er vår oppfatning og 

opplevelse at vi som tillitsvalgte har god kontakt med, og er lett tilgjengelige for medlemmene 

våre. Vi ser også at flere medlemmer deltar på kurs i regi av Studieutvalget, og dukker opp på 

medlemsmøter i regi av NTL UiO. I januar 2020 hadde vi medlemsmøte med de berørte ansatte 

på fakultetsadministrasjonen om «Prosjekt for vurdering av felles fakultetsadministrasjon 

OD/MED». Tillitsvalgte har deltatt på allmøte om prosjektet, og Marianne har uttalt seg i Khrono, 

og Gry i Uniforum. Vi vil følge saken tett videre i samspill og dialog med medlemmene. 

Tillitsvalgte var også tilstede på allmøte om medisin i Livsvitenskapsbygget, og har vært i 

kontakt med medlemmer som er bekymret for utformingen av dette bygget, da særlig med 

hensyn til bruken av åpne kontorlandskap. Vi mener ledelsen bør lytte til de fremtidige 

brukernes bekymringer, og at bygget må tilpasses arbeidsoppgavene, og ikke arbeidsoppgavene 

til bygget.    

Samarbeidet med fakultetsledelsen fungerer godt. Det avholdes jevnlige møter mellom 

fakultetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonen (IDF-møter). I perioden har det blitt avholdt 

8 ordinære IDF-møter. I tillegg avholdes ekstra informasjons- og drøftingsmøter ved behov, 

eksempelvis drøfting av bemanningsplaner og endringer av organisasjonskartet ved fakultetets 

ulike enheter. Og det har så langt vært avholdt 2 ekstra IDF-møter om «Prosjekt for vurdering av 

felles fakultetsadministrasjon OD/MED». Flere ekstra IDF-møter om dette prosjektet er varslet.  

Viktige IDF-saker på MED i perioden februar 2019 – februar 2020:  

• Drøfting av midlertidighet ved fakultetet. 

• Viktige styresaker: Budsjett og regnskap, budsjettfordeling 2020, årsplan 2020-2021 

og virksomhetsrapporteringer. 

• Gjennomgang sykefravær 2018. 

• Justering av styrings- og administrasjonsreglementet for Det medisinske fakultet. 

• Bruk av språk ved prøveforelesning og disputas. 

• Orientering om utviklingsavtalen. 

• Drøfting av fakultetets høringssvar angående Anbefaling om organisering av 

arkivtjenesten ved UiO. 

• Drøfting opprettelse av stilling som HR-leder, samt enhet for HR/personal ved 

fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet. 
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• Drøfting av gruppeleder for forskningsstøtte. 

• Rekrutteringsstrategi for masterstudiene. 

• Orientering om IT-organisasjonsutviklingsprosjektet. 

• Prosjekt for vurdering av felles fakultetsadministrasjon OD/MED. 

 

Det odontologiske fakultet 

Informasjons- og drøftingsmøte 01.03.2019:  

Sak 1/2019 Rutiner for FS-saker med vedtak tatt på sirkulasjon (saksdokumenter 

ettersendes) 

Sak 3/2019 Den organisatoriske plassering av TPU 

Sak 4/2019 Møteplan V/2019 

Evt. sak: Stillingsstopp som ble innført i november 2018: hva er status? Hvilke stillinger er 

stoppet?  

Informasjons- og drøftingsmøte 04.04.2019 

Sak 1/2019 Fakultetsdirektørens fratreden. Dekan orienterer 

Sak 2/2019 Assisterende fakultetsdirektør Leif E. Jensen konstitueres i midlertidig ansettelse 

som fakultetsdirektør 

Sak 3/2019 Utlysning av ny stilling som fakultetsdirektør  

Sak 4/2019 Den organisatoriske plasseringen av TPU 

Sak 5/2019 Den organisatoriske plasseringen av TPU (drøfting), Bemannings- og 

funksjonsplan for TPU, Stillingsbeskrivelse for fagleder for fagavdeling for tannpleievitenskap 

Sak 6/2019 Partssammarbeid UiO sentralt og arbeidstakerforeningene. 

Sak 7/2019 Rapport om midlertidighet ved fakultetet. 

Sak 8/2019 UiO har fattet nye retningslinjer mot trakassering. 

Sak 9/2019 Arkivfunksjonen - forslag til ny organisering av arkivfunksjonen fra UiO 

Sak 10/2019  Prosjekt undervisningsregnskap v/ Maria D.H. Nesteby 

Sak 11/2019  Prosjekt om organisering av de administrative funksjonene. Prosjektorganisering 

- 60ars jubileum 

Sak 12/2019 Bemannings- og funksjonsplan for TPU, Stillingsbeskrivelse for fagleder for 

fagavdeling for tannpleievitenskap Vedlegg: Ettersendes. 

Informasjons- og drøftingsmøte 24.05.2019 

Sak 15/2019 Fast post: Dekan orienterer  
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Sak 16/2019 Informasjon faglederstrukturen ved IKO og nye stillingsbeskrivelser for  

fagleder  

Sak 17/2019 Informasjon om prosjektlederstilling for gjennomgang/revisjon av  

studieplan for Masterutdanningen  

Sak 18/2019 Informasjon om arbeidet med fakultetets årsplan 2020-2022  

Sak 19/2019 UiO har fått nye retningslinjer mot trakassering, Oppfølging og kursing av ledere 

(nivå 4) 

Sak 20/2019 Prosessgjennomgang av administrative ressurser: Virksomhetsbeskrivelse med 

bistand fra moment  

Informasjons- og drøftingsmøte 20.06.2019 

27/19 Forslag fra IOB på ny sammensetning av fakultetsstyret  

28/19 Prosessgjennomgang av administrative ressurser:  

29/19 Økonomifunksjonen – midlertidig organisering forlenges til 31.12.19 Samt informasjon 

om bemanningssituasjonen Økonomiseksjonen  

30/19 Organisering av TPU – temporær overgangsordning  

31/19 Partssamarbeid UiO sentralt og arbeidstakerforeningene, Partene legger frem innspill og 

erfaringer i møtet. 

Informasjons og drøftingsmøte 17.20.2019 

Sak 33/19 Spørreundersøkelsen vedrørende kartlegging av nåsituasjonen ved 

administrasjonen – OD – status. Det er per i dag ikke noen nye opplysninger som kan formidles.  

Sak 34/2019 Forslag om endret sammensetning av fakultetsstyret 

Sak 35/2019 Bemanningssituasjonen ved fakultetsadministrasjonen 

Sak 36/2019 Informasjon om arbeidet med årsplan 2020 - 2021 

Sak 37/2019 Informasjon om 60 års jubileet ved OD nå i høst 

Sak 38/2019 Nytt personalreglement gjeldende fra 1. juli 2019, Ønske om en lokal tilpasning 

ved OD - ansettelsesorganet for tekn/adm stillinger. 

Informasjons- og drøftingsmøte 21.11.19 

Sak 44/19 Ny konstituert fakultetsdirektør ved OD fra nyttår 

Sak 45/19  Vurdering av mulighet til å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det 

medisinske fakultet og det odontologiske fakultet.  

Informasjons- og drøftingsmøte 06.12.19 
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Sak 46/19 Kartlegging av nå-situasjonen for de administrative tjenester ved OD.  

Orientering om videre tidsplan. Utsatt til over nyttår.  

Sak 47/19 Funksjons- og bemanningsplaner av stillinger ved fak.adm. 

Sak 48/19    Utredning av modell. Eventuelt felles fak.adm. MED-OD. Orientering om lokale 

informasjonsarenaer og repr til arbeidsgruppe 

Sak 49/19 Informasjon om organisasjonsutviklingsprosjektet for UiOs IT-virksomhet. 

Fremtidig organisering av IT-virksomhet ifht bla forskning, utdanning. 

Sak 50/19 Budsjett Det odontologiske fakultet for 2020 

Sak 51/19 Årsplan for Det odontologiske fak 2020-2021 

Sak 52/19  Oppnevning av verneombud for områder Adm, Klinikk/IKO, Lab/IKO 

 

Medlemsmøter: 8. oktober: May-Helen ble valgt til tillitsvalgt. Olav Hoemsnes takket av etter fine 

år på OD for å begynne i ny jobb hos E-helsedirektoratet. 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

IDF: NTL har deltatt på samtlige av SV-fakultetets IDF møter. Det har vært 6 møter. NTL 

engasjerte seg spesielt i saken som omhandlet forslag fra dekan om å slå sammen ARENA med 

ISV, og TIK senteret med SAI. Etter massiv kritikk fra både fagforeningene og fagmiljøene, vedtok 

dekanen å trekke sitt forslag. NTL har gjennom hele året vært opptatt av å få fakultetet til å lyse 

ut seksjonslederstillingen innen IT etter at Willy Pedersen sluttet. NTL har også i hvert møte 

minnet ledelsen på at de må erstatte IT-personalet, som enten har sluttet eller er ute i permisjon. 

På slutten av året fikk vi endelig beskjed fra fakultetsdirektøren om at seksjonslederstillingen 

ville bli lyst ut, og at de ville ansette flere termvakter. Andre viktige saker fra IDF, er at ledelsen 

vedtok å sette i gang en ARK-undersøkelse for hele SV-fakultetet høsten 2020. Grunnen til dette 

er gjentatte situasjonsbeskrivelser fra de ulike foreningene og verneombudet om dårlig 

arbeidsmiljø på fakultetsnivå og noen av instituttene. 

Medlemsmøte: lokalt møte for å kartlegge situasjonen ved SV-fakultetet vedrørende endringer 

som skjer med hensyn til bemanning, effektivisering, osv. Møtet ble holdt i oktober og var godt 

besøkt av svært engasjerte medlemmer som hadde mye på hjerte. Opplysningene vi fikk inn, vil 

kunne fungere som et viktig bakteppe i diskusjoner med ledelsen i IDF. 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

IDF/Samarbeid med ledelsen: Organisasjonene har hatt jevnlige IDF-møter med ledelsen. Det har 

blitt gjennomført 7 IDF-møter i perioden fra forrige årsrapport og til dags dato med de lokalt 

tillitsvalgte.  

Saker som har vært til drøfting: 
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• høringssvar BOTT-samarbeidet – arkivtjenesten: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/bott-sa/ 

• UVs arbeid med strategi 2030: 

https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/dokumenter/sak4_sa

mlet.pdf 

• UVs prosjekt - digitalisering og administrativ forbedring 

• flytting av LINK 

• bruk av midlertidig tilsetting ved UV 

• lokalt partsamarbeid 

• bemanningsplaner 

• budsjettforslag 2020 

Samarbeid med de andre organisasjonene: I enkeltsaker har NTL hatt formøte med en eller flere 

av de andre organisasjonene, som timeregnskapet for de vitenskapelige, sentralisering av 

arkivet.  

Vervearbeid og medlemskontakt: De tillitsvalgte har hatt en ververunde og ellers bistått 

enkeltmedlemmer i forbindelse med lokale forhandlinger, i omstillingsprosesser og i 

arbeidsmiljøsaker. Vi har vokst med 16 medlemmer på UV.  

Viktige saker:     

• sentraliseringen av arkiv. Status: arkivet sentraliseres 

• funksjons- og bemanningsplan for alle enheter. Status: drøftet, men er i stadig 

endring 

• arbeidsmiljø: Pågående                                                                                                                                                                                                                                                            

Generelt: Begge tillitsvalgte deltok på tillitsvalgtseminaret i mai, samt på forberedelsene til 

lokale lønnsforhandlinger på Sørmarka i august. Ragnhild satt i Forhandlingsutvalget. Kristin har 

gått NTL-skolen (trinn III) og deltatt på foreningens høstseminar. 

 

Universitetsbiblioteket 

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

Vi har fortsatt hatt spesielt fokus på lønnsforholdene til sekretærene (studentbetjentene) på UB. 

De får mer og mer ansvar, og vi sliter med å få dem opp i lønn.  

Vi har også satt «dårlig arbeidsmiljø» på en avdeling, opp på dagsorden. 

Klima på IDF møtene er bra. 

NTL/UB har ikke arrangert noe medlemsmøte i 2019.   

Hans Henrik har stått på stand og reklamert for NTL-arrangementer. 

 

Kulturhistorisk museum 
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I 2019 har det vært avholdt 7 IDF-møter på KHM.  

Avholdt medlemsmøte 06.11.19 med valg av tillitsvalgt og vara. 

 

Økonomien har som normalt vært gjennonganstema på IDF-møter. Den er under kontroll, men 

utsatt for konjunktursvingninger. Usikkerheten ligger i eventuell bortfall av billettinntekter fra 

VSH i en byggeperiode. Handlingsrommet en sunn økonomi skaper brukes blant annet til 

utarbeidelse av nye permanente utstillinger. Alle utstillingene i Historisk museum er enten 

demontert, eller planlagt demontert. Nye utstillinger skal bygges opp over tid. Som tidligere år 

har ledelsen kommunisert at bedring i økonomien ikke skal brukes til en økning av fast ansatte. 

Trenden er prosjektansettelse, og ansettelse finansiert av eksterne midler. I langtidsbudsjettet 

ligger det an til en nedgang i ansatte ved KHM.  

Planlegging av nytt Vikingetidsmuseum står sentralt i arbeidet på KHM. Det er gjort vedtak om 

finansiering, så nå ligger fokus på utstillingene på VSH, og omplassering av dem. Det berører 

mange ansatte, som deltar i planleggingen i ulike grupper, og delprosjekt. Arbeidet med å flytte 

magasinene i sentrum til Økern, som ble påbegynt i slutten av 2018, pågår fremdeles og vil etter 

planen pågå i flere år. Det har ført til en økning av midlertidige prosjektansatte.  

Renovering av museumsbygget i Frederiksgate 2, som ledes av EA pågår fremdeles. Dette har 

medført at ansatte med kontorplass i bygget har måtte omplasseres under denne prosessen. 

Denne prosessen har vært dårlig kommunisert, med utsettelser og uklare tidsfrister. Det har ført 

til uro, dårlig kvalitet på og usikkerhet knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet for de berørte 

ansatte. Et eksempel er at i desember ble det oppdaget asbest i kontorområdet i 3. etg. da de 

demonterte plater rundt vinduene i kontorområdet. Planlegging og utførelse av utstillingsarbeid 

og arrangementer har også blitt skadelidende i prosessen.  

Implementering av endringene på administrasjonsseksjonen har ikke gått smertefritt. Seksjonen 

har vært preget av uro, som en følge av omleggingen. At ansatte har sluttet, og stort arbeidspress 

på de gjenværende, har ført til sykemeldinger. De andre seksjonene har opplevd store problem 

med å få nødvendig arbeidsstøtte, som følge av situasjonen administrasjonen har vært preget av.  

I utstillings- og publikumsseksjonen har en lektor i 50% stilling sagt opp. Denne stillingen er 

ikke utlyst, men foreløpig er det engasjert en arkeolog i midlertidig stilling i 6 mnd. 

Samarbeidsforholdet med ledelsen på KHM er relativt godt, med god og oppdatert informasjon 

 

Naturhistorisk museum 

NTL har vært representert med lokalt tillitsvalgt på alle IDF-møtene forut for de 5 avholdte 

styremøtene ved NHM, og med sentralt tillitsvalgt til stede på enkelte møter. Det er holdt god 

kontakt med medlemmene forut for de lokale lønnsforhandlingene høsten 2019.  

Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2019. De viktigste aktivitetene har vært 

knyttet til rehabilitering av Brøggers hus (Geologisk museum), bygging av nytt klimahus (gave 

fra Jens Ulltveit Moe), helhetsplan for NHM, strategiplan og planlegging av nytt veksthus.  
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Fra direktør blir det stadig signalisert ønske om å ha et godt samarbeidet med organisasjonene, 

og det har vært og er et uttalt ønske fra ledelsen om å la organisasjonene komme tidlig inn i 

prosessene ved NHM. NTL lokalt ser det som positivt, men det er også en side å bli involvert før 

sakene er blitt realiteter. Det har vært en lokal bekymring for at klimahuset vil kreve rokering av 

lokale personalressurser. Dette ser ut til å være løst gjennom innhenting av eksterne ressurser, 

men det er fortsatt bekymring på at klimahuset «tiltrekker» seg ressurser utover eksternt lønnet 

personale. 

Det har vært god kontakt med de tillitsvalgte fra de øvrige organisasjonene. Fellessaker har vært 

knyttet til arbeidsmiljøet og lokalt hovedverneombud, ressurssituasjonen ved NHM ifb. med 

klimahus, veksthus og nye utstillinger i Brøggers hus, kvinnesak, strategiplan for 2020-2030 og 

tidsnød på sakspapirer til IDF møtene. Spesielt tidsnød på sakspapirer og referat fra IDF møtene 

har vært en stadig kilde til «irritasjon» hos TMO, og dette ble spesielt tatt opp under den årlige 

evalueringen av partssamarbeidet. Evaluering av partssamarbeidet i nov. 2019 konkluderte med 

at ledelsen har forbedret saksgangen betydelig på dette punktet.  

Høst 2019 har det vært fokusert på sikkerhetssituasjonen for NMHs spritsamlinger fordi det er 

betydelige samlinger på sprit og kontorplasser/utstillinger i samme bygning (Colletts hus). Det 

har i en årrekke vært gitt dispensasjon og Eiendomsavdelingen (EA) og NMHs ledelse arbeider 

nå for å komme fram til en permanent løsning. 

Lokalt tillitsvalgt for NTL har i 2019 vært representant for de ansatte i 3 innstillingskomiteer; 

forskningssjef, geomatiker (overingeniør) og avdelingsleder for det nye klimahuset. 

Forskningssjefen ble ansatt i april 2018, men sluttet 1. august 2018. Lokal tillitsvalgt ble 

oppnevnt i ny innstillingskomite, og ny forskningssjef ble ansatt i 1. april 2019. Avdelingsleder 

for klimahuset ble ansatt 1. november 2019.    

 

LOS - Avdeling for studieadministrasjon 

Tillitsvalgt for NTL i Avdeling for studieadministrasjon i 2019 var Kirsti Margrethe Mortensen. 

Da NTL har manglet tillitsvalgte i flere andre avdelinger i LOS har Mortensen jobbet tett med 

medlemmer også disse avdelingene, spesielt når det gjelder omorganisering av arkiv og ADS. 

Jord Nylenna har vært medlem av Studieutvalget, og Solveig Blomstrøm Nordbø har vært 

redaktør for Ny Giv.  

Vi har fremdeles et potensiale for å bli flere medlemmer, og vi har mange gode verdier og 

medlemsfordeler å tilby både gamle og nye medlemmer.  

Viktige saker: Lokale lønnsforhandlinger, omorganisering av arkiv og ADS, samt arbeidsgivers 

iver etter å si opp ansatte som arbeider deltid pga. langvarig sykdom er saker som har stått i 

sentrum i 2019. Det har vært avholdt flere medlemsmøter ifm. omorganiseringen, og disse har 

vært administrert fra kontoret gitt at de har hatt hele UiO som nedslagsfelt.  

For LOS er det de hovedtillitsvalgte som sitter i Tilsettingsrådet. Det er normalt sett også de 

hovedtillitsvalgte som tar seg av formelle drøftinger og informasjonsmøter med ledelsen i LOS 

og fagavdelingene. I 2018 fikk vi gledelig på plass flere og mer jevnlige IDF-møter på 

avdelingsnivå, men etter omorganiseringen 1.1.2019 har det igjen vist seg utfordrende å få til 
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slike møter. Møtene var konstruktive, og vi imøteser en ny dialog om innrettingen av 

medbestemmelsesretten på avdelingsnivå i LOS.   

Lokal tillitsvalgt har medvirket med forarbeid, innspill og forhandlinger til de lokale 

lønnsforhandlingene (2.5.1 og 2.5.3), innspill til utlysninger av nye stillinger, deltatt på 

tillitsvalgtmøter, tre tillitsvalgtseminar, samt bistått medlemmer ifm. utarbeidelsen av lønnskrav 

og i personalsaker. Det føles veldig meningsfylt og givende å få være med å bidra til et mer 

rettferdig og inkluderende arbeidsliv. 

 

LOS - Eiendomsavdelingen 

Aktivitet i perioden:  

11 IDF møter 

  1 felles medlemsmøte med valg av tillitsvalgt 

  5 gruppe medlemsmøter i forbindelse med pågående saker 

18 diverse andre møter, på oppfordring fra medlemmer, møter initiert av arbeidsgiver 

16 møter med enkelt medlemmer om diverse bistand 

  5 gruppemøter for hjelp med 2.5.1 krav 

 

Viktige saker NTLs tillitsvalgte har jobbet med i perioden: 

· Oppfølging og evalueringer av Effektiviseringsprosjektet i Renholds 

seksjonen 

· Organisasjonsutvikling i Seksjon for bygningsdrift  

· Oppfølging etter Effektivisering i BUD avdelingen 

Det blir avholdt jevnlige IDF møter på EA, ett møte pr måned med unntak av ferie måneden juli. 

NTL møter med lokale tillitsvalgte på alle IDF møter og med sentrale tillitsvalgte i tillegg på 

enkelte. 

Til tross for at samarbeidet med arbeidsgiver har bedret seg, har lokale tillitsvalgte stadig 

opplevelse av at avgjørelser allerede er tatt, og at organisasjonenes innspill ofte ikke blir hørt. 

Innsparinger, digitalisering og effektivisering betyr i praksis i EA at den enkelte ansatte får flere 

oppgaver og større arbeidspress enn tidligere. Noen fysisk tunge arbeidsoppgaver er kanskje 

blitt litt lettere med ny teknologi, men oppgavene tar ikke mindre tid, og er heller ikke blitt 

færre. 

Vakante driftsteknikerstillinger i Seksjon for bygningsdrift blir omgjort til mer administrative 

over- og senioringeniørstillinger begrunnet i behov for å styrke den faglige kompetansen i 

driftsområdene. Bruk av flere og nye digitale verktøy gir også operativt driftspersonell flere nye 
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arbeidsoppgaver sittende ved PC-en. Oppgavene «ute i felten» har, ifølge medlemmene, heller 

blitt flere enn færre med digitale drift- og vedlikeholdssystemer. 

Generelt i Underavdeling drift og vedlikehold er tilbakemelding fra medlemmer at 

arbeidspresset på den enkelte ansatte øker. Det bekymrer lokale tillitsvalgte når medlemmer 

melder om frustrasjon ved ofte å gå fra arbeid med opplevelsen av ufullendte oppgaver. 

 

 

 

LOS - USIT  

Det har vært avholdt månedlige IDF-møter i perioden, og siden forrige årsberetning har det vært 

9 IDF-møter. Samarbeidet med ledelsen har fungert godt. 

Det har blitt avholdt ett medlemsmøte ved USIT der hovedsakelig Masterplan IT og 

omorganiseringsprosjektet, men også andre pågående prosjekter, ble diskutert. Det ble valgt ny 

varatillitsvalgt. 

Medlemskontakt har blitt pleid fortløpende, hovedsakelig i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør. 

Tillitsvalgt har vært i foreldrepermisjon i en periode, men har nå en vara, slik at 

medlemskontakten forhåpentligvis blir opprettholdt. 

Viktige saker: 

• Masterplan IT: Forslaget til masterplan ble trukket av universitetsdirektøren, men 

anbefalingen fra arbeidsgruppa resulterte i et prosjekt som skal vurdere ny IT-

organisasjon ved UiO. Det nedsettes nå faggrupper, og det har (eller skal ha) blitt 

informert om prosjektet på lokale IDF-møter på de ulike enhetene på UiO. 

• Økonomi: Som tidligere år kreves det en del for at USIT kommer i balanse. Det som er 

nytt nå, er at det forventes ny finansieringsmodell for IT ved UiO i forbindelse med ny 

organisasjon. 

• BOTT/sektorprosjekter: Flere prosjekter i sektoren som vil påvirke USIT er nå i en slags 

sluttfase, inkludert BOTT-ØL og UH:IAM som vil føre til at USIT mister oppgaver, men 

også BOTT-Intark som antakelig vil gi USIT nye oppgaver i sektoren. 

• Forbedrings- og digitaliseringsprogrammet: IT-driftsprosjektet har blitt noe utsatt på 

grunn av ressurser. Det skal kjøres en pilot for et nytt system (Topdesk) i 2020 før 

styringsgruppen skal fatte en beslutning. 

• Midlertidighet på USIT: Tillitsvalgte har fulgt opp graden av midlertidighet ved USIT. 

• Arbeidstid/kjernetid: Tillitsvalgte har fulgt opp formaliseringen og innskrenkingen i 

bruk av hjemmekontor og utsatt kjernetid. 
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Forslag til perioden 2019/2020 
HOVEDOPPGAVER 2020-2021 

 
NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2018-2022.  I 
årsmøteperioden 2020-2021 vil følgende områder være særlig viktige for NTL UiO: 
 
FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK: 

 Organisering og tilknytningsform i UH- sektoren har vært under sterkt press de siste 
årene med omkamper på blant annet foretaksmodell, ledelsesmodell og 

eiendomsforvaltning. Dette undergraver den akademiske friheten, 
universitetsdemokratiet og de ansattes arbeidsvilkår. NTL UiO vil fortsatt jobbe for å 
stanse denne utviklingen, og markere seg i kampen for et sterkt og selvstyrt universitet 
med faglige autonomi. 

 
PERSONALPOLITIKK: 

 Sikre de ansattes medbestemmelse under omorganiseringsprosesser (medbestemmelse 
under press), herunder BOTT-prosjektene, program for administrativ forbedring og 
digitalisering («UiO: HR, Fellesløsninger» og «IT-drift», IT: 
Organisasjonsutviklingsprosjektet) 

 Følge opp medlemmer som er i omstillingsprosesser, herunder sikre en forsvarlig 
grunnbemanning på den enkelte enhet før, under og etter omstillingsprosessen. 

 
EGEN ORGANISERING:  

 Skolering av tillitsvalgte i tillitsvalgtrollen og i lov- og avtaleverk  
 Aktivisering av medlemmene gjennom medlemsmøter, arrangementer, kurs, 

informasjon og kampanjer  
 Verving: Foreninga vil fortsatt gjøre en innsatts for å organisere flere medlemmer i alle 

stillingskoder. Gjennom LO for alle vil foreninga også ha et spesielt fokus på de 
vitenskapelige ansatte.  

 

  



 

 46 

Uttalelse fra styret 

Insourcing   av   renhold     

NTLs   hovedoppgave   er   å   sikre   medlemmene   trygge, stabile   og   faste   ansettelsesforhold.   

Alle   skal   sikres   en   lønn   å   leve   av.   NTL   krever   stans   i   all   privatisering   og   

konkurranseutsetting   av   offentlige   oppgaver, arbeidsplasser   og   infrastruktur.   NTL   UiO   

vil jobbe for å   ta   tilbake   renhold   som   i   dag   er   på   anbud, og   gjøre   renhold   til   en     

integrert   del   av   UiOs   eiendomsforvaltning.     

UiO   forvalter   en   svært   variert   eiendomsmasse   for   å   støtte   opp   om   forskning, 

undervisning   og   formidling, og   det   stiller   store   krav   til   renhold.   Dessverre   er   renhold   

stadig   gjenstand   for   besparelse   gjennom   konkurranseutsetting, kontinuerlige   

endringsprosesser, økende   ytelseskrav   per   ansatt   og   overbyråkratiserende   

ansvarsmatriser.      

NTL   UiO   vil   insource   alt   renhold   ved   UiO   for   å   holde   viktig   kompetanse og erfaring   

i   organisasjonen   og   for   å   sikre   de   ansattes   arbeids-   og   lønnsvilkår, pensjon   og   andre   

rettigheter   gjennom   vår kollektive avtale.   Et   eksempel   man   kan   se   nærmere   på   er   

hvordan   UiT   Norges   arktiske   universitet   har   insourcet   sitt   renhold   på   innfusjonerte   

avdelinger.      

Renhold   utgjør   en   viktig   støtte   til   alt   annet   virke   på   UiO.   Det   burde   derfor   være   

en   selvfølge   at   de   som   utfører   dette   arbeidet   er   ansatt   på   UiO.  
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Regnskap og revisors beretning for 
2019 
Regnskap kan tilsendes ved forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

 

Budsjettforslag 2020 
Budsjettforslag kan tilsendes på forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøte
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Valgkomiteens innstilling 
  

Valgkomiteens innstilling til styre, redaksjon for Ny giv og 

studieutvalg for NTL UiO. 

Valgkomiteen har bestått av Hans Henrik Olsen (leder), Kirsti Ales Dalseth, Ole Dorholt, Øystein 

Bjarne Ekevik og Gyda Kjekshus.  

Komiteen har snakket med alle som i dag har verv i styret, redaksjonen eller studieutvalget samt 

hatt møte med et samlet styre. I perioden har valgkomiteen hatt to møter. 

 

Styret 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Natalia Zubillaga Studiekonsulent -  
Sosialantropologisk institutt 

Nestleder Marianne Midthus Østby Seniorrådgiver - Medisinsk Fakultet 

Sekretær Tobias Langhoff Senioringeniør - Seksjon for applikasjon- 
og integrasjonsplattformer 

Kasserer Torgeir Lebesbye Overingeniør – MN, Institutt for 
informatikk 

Styremedlem Gabrielle Tandberg Seniorkonsulent - Gruppe for 
arrangementsstøtte 

Styremedlem Gry Bruland Larsen Seniorkonsulent - Institutt for klinisk 
medisin, MF 

Styremedlem Jord Nylenna Seniorkonsulent - Seksjon for opptak 

Styremedlem Kari Berit Judin Renholder - Renholdsgruppe 3 

Styremedlem Truls Strand Offerdal Stipendiat - Institutt for medier og 
kommunikasjon 

1. vara Kari Sletnes Universitetslektor - Institutt for filosofi 

2. vara Geir Mathiesen Driftsleder – Eiendomsavdelingen 

3. vara Siv Håberg Seniorkonsulent - Institutt for 
statsvitenskap 

4. vara Tom Thorsen Senioringeniør - Kjemisk institutt 

 

  



 

 49 

Ny Giv 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Redaktør Solveig Blomstrøm 
Nordbø 

Seniorkonsulent - Seksjon for digitale tjenester 

Redaksjonsmedlem Elisabeth Augdahl  Førstekonsulent økonomiseksjonen - IMB 
MedFak 

Redaksjonsmedlem Astrid Helene 
Olsen 

Førstekonsulent - Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning 

Redaksjonsmedlem Axel Hjelme Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen - Juridisk 
fakultet 

Redaksjonsmedlem Benjamin Skiaker 
Myrstad 

Overingeniør - Seksjon for digitale tjenester  

Redaksjonsmedlem Ellen Evju Jahr 
 

Seniorkonsulent - Kommunikasjonsseksjonen 
ved Det humanistiske fakultet 

Redaksjonsmedlem 

(fotograf) 

Shane David Colvin Senioringeniør - Fakultetsadministrasjonen, UV 

 

Studieutvalget 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Turi Lindalen Seniorkonsulent - Den internasjonale 
sommerskolen 

Medlem Kaja Santelmann Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen, Juridisk 
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Innkomne forslag 
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bevilgning: 
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nr.  
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