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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  

2014—2015 

Foreningens tillitsvalgte i perioden 

Styret 

Leder:   Ellen Dalen, seniorkonsulent, AFF 

Nestleder:  Natalia Zubillaga, førstekonsulent, Sosialantropologisk inst., SV 

Sekretær:  Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt, MN 

Kasserer:  Geir Mathiessen, driftstekniker, Eiendomsavdelingen 

Styremedlemmer: Christian Boe Astrup, seniorrådgiver, NCHR, JF 

   Gry Bruland Larsen, førstekonsulent, Klinmed, MED 

   Knut Kjeldstadli, professor, IAKH, HF 

   Aled Dilwyn Fisher, stipendiat, IOR, JF 

   Mari Helén Varøy, førstekonsulent, IFI, MN   

 

Varamedlemmer: Heidi Hoksnes Sørli, forbundssekretær, (permisjon fra UiO/styret) 

Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver, Klinmed, MED 

Peter A. Kristoffersen, organisasjonssekretær, NTL UiO 

Ulrik Sverdrup, hovedbibliotekar, UB 

Elsa Gabrielle Tandberg, driftsleder, EA 

Olav Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen, OD 

Studieutvalget 

Leder: Gry Stubberud, konsulent, Helsam, MED 

Mari Helén Varøy, førstekonsulent, IFI, MN 

Kristine Nybø, seniorkonsulent, IKRS, JF (i permisjon) 

Kaja Santelmann, førstekonsulent, eksamensseksjonen, JF 

Rhiana Bergh-Seeley, seniorkonsulent, ØI, SV 

Caroline Elise Hals, seniorkonsulent, Psykologisk institutt, SV 

Trine R. Dyrdal, konsulent, EA 

Karl Henrik Flyum, lektor, UV 

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) 

For tiden er det ingen tillitsvalgte på HF (nestleder fungerer som tillitsvalgt). 

 

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, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin 

Gry B. Larsen (vara), førstekonsulent, Institutt for klinisk medisin 

 

Det odontologiske fakultet (OD) 

Håkon Størmer, overingeniør, Fotoseksjonen 

Olav Andreas Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Kristina Enge, seniorkonsulent, Institutt for statsvitenskap (fra 2014) 

Line Grenheim, seniorkonsulent, Økonomisk institutt (fra 2014) 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 

Nicolai Mowinckel-Trysnes, førstekonsulent, Institutt for spesialpedagogikk (fra 2014) 

Camilla Rake (vara), seniorkonsulent, Institutt for spesialpedagogikk (frem til des 2014) 

 

Eiendomsavdelingen (EA) 

Geir Mathiessen, driftstekniker, Område Sentrum  

Gabrielle Tandberg (vara), driftsleder, Område Sentrum 

 

Samordna opptak (FSAT) 

Silje Molander, rådgiver  

Mathis Aamodt (vara), senioringeniør 

 

Avdeling for administrativ støtte (ADS) 

Torill Aamodt, førstekonsulent, Seksjon for lønn 

 

Avdeling for fagstøtte (AFF) 

Kirsti Margrethe Mortensen, seniorkonsulent, SFFU 

 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) 

Harald Sand, rådgiver, Seksjon for interne støttetjenester 

Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, Seksjon for interne støttetjenester 

 



 

 7 

Universitetsbiblioteket (UB) 

Merete Bloch, spesialbibliotekar, HUMSAM  

Hans Henrik Olsen (vara), seniorkonsulent, HUMSAM  

 

Kulturhistorisk museum (KHM) 

Brynjar Sandvoll, overingeniør, Konserveringsseksjonen  

 

Naturhistorisk museum (NHM) 

Åge Brabrand (vara), forsker, Tøyen 

 

Cicero 

Ann Therese Gullberg, seniorforsker, Cicero 

 

Valgkomiteen 

Dag Vargset, driftsleder, Parkseksjonen 

Håkon Størmer, senioringeniør, Fotoseksjonen, OD 

Silje Molander, rådgiver, Samordna opptak, FSAT 

Øystein Ekevik, senioringeniør, HF 

Kirsti Dalseth, førstekonsulent, IFI, MN 

LO i Oslo 

Natalia Zubillaga, representantskapet i LO i Oslo  

Mari Helén Varøy, vara representantskapet i LO i Oslo  

Olaf Svorstøl: Internasjonalt utvalg og representantskapet i LO i Oslo 

Øystein Ekevik: Internasjonalt utvalg 

 

LOs Ungdomsutvalg for Oslo og Akershus 

 
Trine Rosalba Dyrdal 

Landsstyret 

Ellen Dalen (tom landsmøtet november 2014) 

Natalia Zubillaga (valgt på landsmøtet november 2014). 

Forbundsstyret 

Ellen Dalen (valgt på landsmøtet november 2014). 
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Medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd 

Dette er en oversikt over NTL-oppnevnte representanter i innstillings- og tilsettingsråd. I 
motsetning til de tillitsvalgte, representerer disse ikke NTL, men er fellesrepresentanter for 
alle ansatte og oppnevnt av NTL. 

 

Tilsettingsråd: Innstillingsråd: 

 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

 

Repr.: Aashild Ramberg  

Vara: Mohamed Hazza Siv Håberg 
Line Grenheim  
Kristina Enge 
Caroline Hals (ny jan 2015) 
Joachim Dyrnes (tom september 2014) 
Gyro Anna Holen (tom oktober 2014) 

 
Det humanistiske fakultet: 

 

Repr: Arve Thorsen Jamshid Karimiha 
Øystein Ekevik (tekn.) 

Vara: Anne Siri Wathne  
 

Anne Løken (foreløpig) 
 

Det medisinske fakultet:  

Repr.: Monica Ahlbom Andersen  Venke Jenssen 
Marion Fierro (adm)  
Marianne M Østby 

Vara: Gry B. Larsen  Victor Bredholt (ny)  

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet: 

 

Repr.: Siri Johannesen Tom Thorsen 

Vara: Elin Dyrlie Bjørg Osvik  

 
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 (permisjon 2014) 

 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet: 

 

Repr.:  Camilla Rake (frem til desember 
2014, ny jobb) 

Nicolai Mowinckel-Trysnes  

Vara: Trine Labahå (tom januar 2015) Kristin Bjørn-Hansen 

  

  

Universitetsbiblioteket:  

Repr.: Hans Henrik Olsen   

Vara: Lisette Berger Brunvoll Anne Båum 
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Tilsettingsrådet for 
Universitetsbibliotekarer: 

 

Repr: Lars Lørdahl   

 
Tilsettingsrådet ved museene: 

 

Repr: Ann-Helen Rønning, NHM  Mari Liss Swan, KHM 

Vara Brynjar Sandvoll, KHM   

Repr: Gry Ekrem, NHM  Ellen Sjøwall, NHM 

 
Tilsettingsrådet for 
sentraladministrasjonen: 

 
Innstillingsråd for 
sentraladministrasjonen: 

Repr.: Natalia Zubillaga Harald Sand (tekn., USIT), Gyda Kjekshus 

Vara: Ellen Dalen 
Vara: Øystein Ekevik 

 

 Geir Mathiessen (tekn, Blindern)  

 Dag Vargset (tekn., Blindern) 
Ravichandrazan Shanmuganathan (EA) 
Frode Buraas (EA 11.02.2015) 

 Bente Rongve (sentraladm) 

 Mathis Aamodt (FSAT) 

 Esther Mørk (FSAT) 

 Silje Molander (FSAT) 

 

 

Representanter til råd og utvalg 

 
Rådet for universitetets barnehager: 
Medlem:  Heidi Hoksnes Sørli, NTL (til november 2014), Andreas Christensen, 

Forskerforbundet (oppnevnt februar 2015) 
   
Kultur- og velferdsutvalget ved UiO: 
Medlem:  Torill Aamodt 
 
Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU):  
Medlem:  Ellen Dalen 
Vara:  Natalia Zubillaga     
 
Opptakskomiteen for universitetets barnehager: 
Medlem:  Silje Molander 
Vara:   Torill Aamodt 
 
AKAN hovedkontakter ved UiO 
Inger Josefsen (NTL) 
Dag Vargset (NTL) 
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Medlemsstatistikk pr. 1.3.2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Totalt 1528 1476 1469 1481 1465 1433 1400 1379 

Fri trekk 345 325 301 286 286 273 271 252 

Betalende 1183 1151 1168 1195 1179 1160 1129 1127 

 

Foreningens virksomhet i perioden 

Styrets møtevirksomhet 

2014: 4 møter: 23. april (konstituerende), 28. mai, 27. august, 17. september. 

2015: 4 møter: 13. januar, 27. januar, 18. februar og 4. mars. 

 

Møter i AU 

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

Seminarer for styret og tillitsvalgte: 

København 11. – 13. mai 2014 og Oslo 1.-2. desember 2014. I tillegg delegatsamling i 
Hurdalssjøen for UH-sektoren i forkant av landsmøtet. 
 

Medlemsmøter 

2014: 7. mai (EA), 23. mai (EA), 16. juni (SV), 18. juni (ADS, Lønn), 24. juni (USIT), 24. juni 
(HF), 25. juni (JUS), 11. august (MED), 12. august (Samordna Opptak), 12. august (UB), 12. 
august (NHM), 13. august (UV), 14. august (KHM), 14. august (MN), 11. november (NTL 
UiO, lokale lønnsforhandlinger), 12. desember (NTL UiO) 
 
2015: 13. februar (MN), 25. februar (EA). 
 

Tillitsvalgtsmøter 

2014: 25. juni, 20. august (HTA kurs, nye), 
2015: 8. januar og 6. februar. 
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Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2014 (mellom 

hovedtillitsvalgte og universitetsledelsen/fagavdelinger) 

Status Saksnr. Sak Dato 

Informasjon  IDF/Universitetsdirektøren: generell informasjon 6.februar 

Drøfting 1/2014 Kompetanseutviklingstiltak ved UiO 6.febr 

Informasjon  Utviklingsaktivitetene i LOS 6.mars 

Drøfting 2/2014 Mandatene for oppfølging av nærhetsmodellen 6.mars 

Temamøte  Årsplan og strategiske satsinger 24.mars 

Informasjon  Samordning av FS, SO og SUN 18.mars 

Drøfting 3/2014 Prosjektverktøy 24.april 

Informasjon  Nærhetsmodellen- status 15.mai 

Informasjon  

Brukerundersøkelsen 

Administrative årsverk ved UiO 11.juni 

Drøfting 4/2014 Årsplan 2015-2017 og fordeling 2015 19.juni 

Informasjon  Organisering av lønnsområdet 19.juni 

Utvidet 

møte  Nærhetsmodellen – møte med org., fak. dir.,LOS-ledelse 28.juni 

Informasjon  IDF/ Universitetsdirektøren: styresaker, generell informasjon 7.august 

  IDF/ Universitetsdirektøren: generell informasjon 21.august 

Drøfting 5/2014 Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 21.august 

Drøfting 6/2014 Livsvitenskap – en strategi og en ny satsing ved UiO 21.august 

Drøfting 7/2014 UiOs strategi for Horisont 2020 21.august 

Informasjon  

Operasjonalisering av nærhetsmodellen – gjennomgang av 

fremdriftsplan 21.august 

Informasjon  SAB – oppfølging av rapporten 4.sept 

Informasjon  Strukturmeldingen 4.sept 

Informasjon  Organisering av MUV 4.sept 

Informasjon  Retningslinjer for Konflikthåndtering 4.sept 

Informasjon/ 

drøfting 8/2014 Ombyggingsarbeider i LSH, 10etg.  18.sept. 

  

IDF/ Universitetsdirektøren: styresaker, konkretisering av 

nærhetsmodellen, oppfølging av midlertidighet 25.sept 

Informasjon  Organisering av MUV 7.oktober 

Informasjon  

IDF/ Universitetsdirektøren: styresaker, orientering om 

statsbudsjettet 16.oktober 

Informasjon  IDF/ Universitetsdirektøren: styresaker, generell informasjon 6.november 

Informasjon  

IDF/ Universitetsdirektøren: oppfølging av SAB-rapporten, Ny 

masterplan for UiO 11.desember 

Informasjon  Ny organisering av NCMM og BiO 11.desember 

Drøfting 9/2014 Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting| 18.desember 

Drøfting/ 

Forhandling 10/2014 

Nedleggelse av FAIT og opprettelse av ny seksjon ved USIT 

Drøfting av bemanningsplan 18.desember 
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Medieoppslag i 2014/2015 

Uniforum 

14.3.14 UiOs lønnsutspill vekker harme (Ellen Dalen) 

18.9.14 Binding og gjennomsiktighet (leserbrev, Knut Kjeldstadli) 

25.11.14 NTL sier ja til tilbodet frå UiO i dei lokale lønnsforhandlingane (Ellen Dalen) 

23.6.14 HF hadde protokoll klar før møte fann stad (Siv Anita Hagen, forb.) 

18.6.14 UiO fryktar kontroll av dei tilsette (Geir Mathiessen, EA) 

5.6.14  NTL vil stansa oppseingsvarselet til dei tilsette i Norsk Ordbok (Marianne 

Østby) 

23.9.14 Lønn eller belønning? (leserinnlegg, Ellen Dalen) 
4.11.14 NTL nektar og godta UiO sitt tilbod i lønnsforhandlingane (AU) 

25.11.14 NTL seier ja til tilbodet fra UiO i dei lokale lønnsforhandlingane (Ellen Dalen og 

  Tom Thorsen) 

20.1.15 Vi som kjenner midlertidigheten (leserinnlegg, Natalia Zubillaga) 

22.1.15 NTL varslar søksmål mot UiO for usakleg oppseiing (Siv Anita Hagen, forb.) 

26.1.15 Ber UiO-tilsette om å delta i politisk streik (NTL, FF og Parat) 

 

Universitas 

28.5.14 Tilliten til Ottersen er svekket (Ellen Dalen m.fl.) 

27.8.14 Reagerer på «snever» kommisjon (Ellen Dalen)  

8.10.14 Bred front mot Isaksens skolepengeforslag (Mari Helèn Varøy) 

8.10.14 Ønsker skolepenger for internasjonale studenter (John Leirvaag, forb.) 

 
Klassekampen 

23.5.14 Derfor er det fare for streik (intervju med Ellen Dalen og Natalia Zubillaga) 
3.6.14  Mye skal få mer (kronikk, Knut Kjeldstadli) 
3.11.14 Nestleiarkamp i NTL (Ellen Dalen) 
5.11.14 Står opp for staten (Ellen Dalen) 
18.11.14 Rundt samme bord  (kronikk, Knut Kjeldstadli) 
9.1.15  Vi som kjenner midlertidigheten (leserinnlegg, Natalia Zubillaga) 

 

NTL-magasinet/LO aktuelt 

4.5.14  Med ansvar for grått og grønt (Dag Vargset/medlemmer i parkavd. EA) 

5.11.14 Dialog med Lysbakken (Ellen Dalen) 

1.12.14 Oppsigelses-iver ved Universitetet i Oslo (Ellen Dalen) 

 

Frifagbevegelse.no 

2.6.14  UiO-renholdere frykter outsourcing (Aina Larsen, Ellen Dalen m.fl.) 

31.10.14 Hvem blir ny nestleder i NTL? (Ellen Dalen) 

5.11.14 Delt innstilling på nestleder (Ellen Dalen) 

1.12.14 Arbeidsløse språkforskere (Ellen Dalen) 
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1. mai-markering 

Årets 1. mai markering skjedde i 

strålende solskinn. Det var godt 

oppmøte bak parolene våre: 

«Forsvar fri forskning – kutt 

markedsstyringa», «Ja til offentlig 

velferd – stopp privatiseringa», 

«Lik rett til utdanning – forsvar 

gratisprinsippet» og «Forsvar 

kollektive avtaler – stopp 

individualiseringa». Dagen ble 

avsluttet med lunsj på NTL 

kontoret i sentrum. 

Sommerfest på Oslofjorden 

Den årvisse NTL UiO-båtturen på Oslofjorden fant sted den 17. juni. Det var 65 NTLere som 

var med denne gangen. I år, som i fjor, og året før det, og enda året før det, var det 

Borgåsskuta Christiania som kastet loss. Vi seilte utover Oslofjorden i solgangsbris med 

dieselmotor som fremdriftsmiddel. Solen blinket i vannet, og lykkelige NTLere satt side om 

side på dekk og småpratet om livets små og store spørsmål. Tradisjonen tro ble det servert 

reker og loff med majones – på dekk i strålende sol. I år var det Drøbaksorkesteret «To rette 

og en vrang» som spilte både gamle gode viser for oss. Etter en stund drivende i en av 

Oslofjordens vakre viker, la Christiania om kursen og returnerte til rådhuskaia. Alle var 

fornøyd med nok en fin båttur på fjorden. Vi ønsker velkommen igjen i 2015! 

Fanemarkeringer 

22. mars deltok vi med fane på Attacs støttemarkering for «Marchas de la dignidad» i 

Madrid, Natalia Zubillaga holdt appell på vegne av NTL UiO. 

 

19. juni var vi til stede på den første fanemarkeringen under parolen Forsvar 

arbeidsmiljøloven.  

 

8. oktober stod vi sammen med studentene i 

NSO og studentparlamentet og markerte 

motstand mot regjeringens ønske om å innføre 

skolepenger for utenlandsstudenter.  

 

23. september var det ny markering «Forsvar 

arbeidsmiljøloven» på Youngstorget, og 

foreninga var tilstede med flere tillitsvalgte. På 

selve streiken 28. januar 2015 gikk vi i samlet 

flokk bak fana, sammen med Forskerforbundet 

og Parat, ned til markeringen foran Stortinget.  

 

På vei til streikemarkering den 28. januar 2015. 
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5. februar deltok vi på fanemarkering i Oslo havn til støtte bryggesjauerne i Oslo Losse og 

Lastekontor, som har krevd tariffavtale fra det private selskapet Yilport som har overtatt 

driften av havna.  

 

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 tillitsvalgte har 

anledning til å bli med på disse markeringene i kommende periode. 

 

Tildeling av NTLs og LOs hedersmerker 

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 9. januar, møtte fire 40-

års jubilanter og fire 25-års jubilanter. Ellen Dalen snakket litt om foreningas historie og 

fortalte om aktuelle saker som foreninga jobber med. Det ble også litt diskusjon rundt bordet 

om sakene, og vi fikk høre om tidligere erfaringer rundt aktivitet i foreningen. Med kaffe, 

snitter og bløtkake var dette en fin markering for langt og trofast medlemskap i NTL UiO. 
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Rapportering på hovedoppgaver 

Årsmøtet i mars 2014 vedtok at dette skulle være foreningens hovedoppgaver for 

årsmøteperioden 2014-2015: 

 

HOVEDOPPGAVE 1: 

 «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.» 

 

IHR og nærhetsmodellen 

IHR prosessen ble formelt avsluttet i 2013. Fra januar 2014 startet UiO arbeidet med 

implementering av Nærhetsmodellen. Det ble i forbindelse med dette utarbeidet mandater for 

arbeidsgruppene som skulle se på arbeidsfordelingen mellom de nye enhetene i LOS og 

lokale enheter. Implementeringen av nærhetsmodellen er i stor grad knyttet til enhetene på 

LOS og ut mot bestemte områder i organisasjonen (f.eks. studier, forskning, web), og ser på 

ansvar- og oppgavefordeling mellom de ulike nivåene. UiO hevder at et av hovedmålene 

med nærhetsmodellen er at administrative tjenester skal følge en desentral modell som 

innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå. NTL ser derimot at samtidig som at mer 

ansvar delegeres ned til enhetene, beholdes og styrkes styringen sentralt. Dette reflekterer 

ikke ideen om nærhet og autonomi.  

 

Endringene som foreslås er i stor grad videreføringer av det som ble spilt inn tidligere i 

høringssvarene til de ulike IHR-områdene. NTL UiO har gjennom hele prosessen hindret at 

bestiller-utførermodellen er blitt innført i ren form. Men UiO har blitt en organisasjon som i 

større grad er brukerfokusert. Dette gjenspeiler seg særlig i mandatet til 

Eiendomsavdelingen, der service og tjenesteyting ut til brukerne er førende. Det er ennå for 

tidlig å si hva et sterkt fokus på brukerinteressene kan få av utslag i forhold til 

arbeidsorganisering, men en sterk brukerorientering vil legge et betydeligere press på mer 

sentralisering, effektivisering, resultatmålinger og krav om «kontinuerlig forbedring». 

Foreningen skal fortsatt kjempe mot forsøk på å innføre ulike former for bestiller-

utførermodeller – samt andre former for organiseringen av arbeidet etter lignende prinsipper 

eller bruk av indikatorer som måler tidsbruk eller ressursbruk på individnivå. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene fikk (i november) utlevert et notat som oppsummerte 

arbeidsgruppenes arbeid, men det var ennå ikke formulert konkrete tiltak og derfor ingen 

grunnlag for reelle drøftinger. Etter tilbakemeldinger fra alle tjenestemannsorganisasjonene 

skal konkrete tiltak knyttet til implementering drøftes når disse foreligger. NTL UiO har sendt 

notatet til lokale tillitsvalgte for gjennomlesing og deretter diskusjon på tillitsvalgtmøte, på 

denne måten sikrer vi at drøftingene sentralt også er lokalt forankret og at lokale tillitsvalgte 

kan følge opp endringer lokalt. 
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HR-ideologi og målstyring 

Foreningen har over en lengere periode jobbet mot en utvikling på UiO som preges av mer 

styring i stedet for ledelse, individualisering av måltall og økt bruk av incentiver. Vi har i 

årsmøteperioden brukt tid og ressurser på å skolere tillitsvalgte og diskutere tematikken i 

ulike fora, f.eks. styreseminar i mai, i kurs og andre møter. Helt siden 2013 har NTL UiO stått 

i spissen for kritikk av forsøkene på innføring av HR-ideologiens ledelsesprinsipper, og dette 

er en kamp vi fortsatt vil stå i spissen av. 

 

Ledelsen ved UiO har lenge hevdet at de ikke har plassert seg i noe HR tradisjon eller 

ønsker å innføre endringer mot mer HR- ledelse og mindre personalpolitikk. Vi er allikevel 

bekymret over det vi nå tolker som en dreining mot mer HR inspirert praksis og terminologi. 

Det er derfor viktig at foreningen fremover fortsatt er sentral i kampen mot innføringen av 

individualisert ledelse ved UiO. Et eksempel på hvordan dette kan slå ut er UBs forsøk på å 

bruke «holdninger» som vurderingskriterier under de lokale lønnsforhandlingene. Under 

forberedende møter informerte de at til grunn for lønnsvurderingene på UB lå vurdering av 

«kompetanse», og kompetanse ble definert som holdninger, lojalitet, omstillingsvilje osv. NTL 

motsatte seg et slikt grunnlag for vurdering under forhandlingene da dette er kriterier som 

partene ikke er blitt enige om, i tillegg til å være subjektive og vilkårlige. NTL ba umiddelbart 

om at organisasjonene drøftet dette i et separat møte med UB, noe UB etterkom. Etter 

denne drøftingen, gikk UB tilbake på bruken av holdninger som vurderingskriterier. Dette var 

det NTL UiO som fikk stoppet. 

 

Et viktig ledd i arbeidet mot individualiserte ledelsesformer er å forankre våre prinsipper for 

personal og ledelse i forbundets politikk. NTL UiO fikk gjennomslag for hovedtrekkene i sitt 

endringsforslag til NTLs prinsipp og handlingsprogram under landsmøtet, der det ble vedtatt 

at «NTL vil jobbe mot alle former for individualisering av produksjonsmål. NTL går mot 

innføring av ulike former for personvurderinger, da de er subjektive og vilkårlige og hindrer et 

likeverdig partsforhold. Kartlegginger av den ansattes personlighet og holdninger skal ikke 

forekomme.” Dette var et viktig vedtak for å sikre at NTL vil jobbe for en personalpolitikk som 

ikke baserer seg på hard HR-ideologi, og heller for en personalpolitikk som er i tråd med det 

vi ønsker på UiO. 
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Hovedtariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger 

Tariffoppgjøret 2014 resulterte i en kombinasjon av krone- og prosenttillegg for alle 

statsansatte. Det ble lite midler til justeringer, men noen få medlemmer i klinikksekretær og 

renholdstillinger fikk et lønnstrinn ekstra. Kampen for å få en god økonomisk ramme samt 

beholde tariffavtalens tredeling med generelle tillegg, justeringer og lokal pott er viktig.  

 

En av fagforeningens viktigste oppgave er å sikre medlemmene bedre lønn. NTLs hovedmål 

om lik lønn for likt arbeid er utfordret ved at UiO praktiserer lønnspolitikken ulikt på ulike 

enheter og for ulike ansattgrupper. NTL jobber også for utjevning av lønnsforskjeller, blant 

annet innenfor hver enkelt stillingskode. Ved UiO skiller det 500 000 kroner mellom den 

lavest og høyest lønte professoren, dette er ikke spørsmål om arbeidsinnsats men om 

politisk vilje til å skape ulikhet. Lik lønn mellom kjønnene er også viktig for NTL, og fortsatt en 

nødvendig prioritering så lenge lønnsutviklingen fortsatt er bedre for menn enn for kvinner 

ved UiO.  Erfaringene ved UiO viser at lokale lønnsforhandlinger ikke baserer seg på 

arbeidsoppgaver med subjektive kriterier, eller egner seg til å utjevne forskjeller. Vi fastholder 

derfor vårt krav om å avvikle lokale forhandlinger og styrke generelle tillegg og 

justeringsforhandlingene sentralt. Så lenge lokale forhandlinger finnes, skal NTL bruke dette 

til å sikre medlemmenes lønnsutvikling. 

 

Det ble avsatt 55 millioner kroner til lokale forhandlinger ved UiO, uten føringer. NTL godtok 

ikke resultatet umiddelbart, men trengte 3 ukers betenking på å vurdere om resultatet skulle 

legges frem for statens lønnsutvalg. En totalvurdering av mulighet for medhold gjorde at vi til 

slutt valgte å akseptere resultatet til tross for at vi var uenige i profilen for UiO. NTL mener at 

det ligger for mange føringer fra arbeidsgiver som vanskeliggjør reelle forhandlinger og et 

likeverdig partsforhold. En forhånds proratafordeling av potten mellom institutter, samt sterk 

prioritering av professorer gjør at lønnspolitikken ikke praktiseres likt for alle grupper av UiOs 

ansatte. Kvinner har dårligere lønnsutvikling enn menn, og enkeltansatte får store 

lønnstillegg. De siste årene har lederne hatt den klart beste lønnsutviklingen.  

 

NTL klarte allikevel å oppnå lønnsopprykk for mange av sine medlemmer og er spesielt 

fornøyde med å ha løftet så godt som alle våre medlemmer opp til lønnstrinn 40. Vi har også 

fått et godt resultat for de store medlemsgruppene i høyere saksbehandler- og 

ingeniørkoder. NTL klarte også å hindre at arbeidsgiver brukte vurderinger av ansattes 

lojalitet og omstillingsvilje i forhandlingene.  

 

Forhandlingene ble gjennomførte sentralt, med 5 stykker i NTLs forhandlingsutvalg. Alle 

lokale tillitsvalgte var involvert i prioriteringsarbeidet og den interne prosessen har fungert 

godt. Det er viktig for NTL å holde på sentrale forhandlinger videre, da en av de store 

utfordringene ved UiO er å sikre lik praktisering av lønnspolitikken for alle UiOs ansatte. Det 

blir videre også en kamp for å hindre at lønnssystemet brukes som et individuelt 

belønningssystem og et insentivsystem i arbeidsgivers mål- og resultatstyring. Dersom de 

sentrale partene ikke klarer å stå i mot presset fra arbeidsgiver og Akademikerne for 

ødelegge tariffavtalen, vil staten få et sterkt individualisert lønnssystem hvor hver enkelt 

ansatt må slåss for egen lønn.  

 

2.3.4. forhandlinger gjennomføres en gang annenhver måned, og totalt 200 UiO ansatte fikk 

endringer gjennom disse forhandlingene i 2014. Forhandlingene krever stor innsats fra både 

kontoret og lokale tillitsvalgte, slik at vi kan sikre våre medlemmer som har hatt vesentlig 
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endring i arbeidsoppgaver en lønn som gjenspeiler dette. Arbeidsgiver praktiserer 

lønnspolitikken veldig ulikt, og det er viktig for NTL å jobbe for at kriteriene brukes likt mellom 

fakulteter og mellom stillingsgruppene. 

 

Personalreglement på UiO 

Forhandlinger om revisjon av UiOs personalreglement pågikk over lengre tid i perioden 

2006-2010, uten resultat. Partene ved UiO gikk våren 2014 igjen inn for å forhandle om 

revisjon av personalreglementet. Prosessen startet 20. mars 2014 og endte med 

bruddprotokoll20. mai. De tre mest kontroversielle punktene i forhandlingene var: 

 

- unntak fra hovedregelen om kunngjøring dersom tilsettingsperioden er under ett år 

- avvikling av innstillingsråd 

- fjerning av 4-års regelen for stipendiater om at periode med tilsetting i stilling som stipendiat 

og post doktor skal gå til fradrag ved beregning av sammenhengende tjenestetid etter tjml §§ 

9 og 10 

 

NTL ønsket for øvrig å regulere innstillings- og tilsettingsprosedyrer for vitenskapelig 

personale gjennom personalreglementet, samt å beholde tekst om permisjonsregler mm, 

men det kunne ikke arbeidsgiver akseptere. 

 

I brev fra UiO til Kunnskapsdepartementet bes det om at det foretas mekling, før det 

eventuelt tas initiativ til tvisteløsning. Partene har ennå ikke blitt innkalt til mekling. Videre 

prosess vil nå håndteres av forbundet v/ forbundssekretær Thomas Sandvik. 

 

Norsk ordbok og bistand til medlemmer 

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 

personalsakene. Saker av særlig komplisert og alvorlig karakter tar NTL UiO i samarbeid 

med forbundet.  

 

Den største saken i 2014 har vært bistand til våre medlemmer på Norsk Ordbok(NO 2014). 

Dette har vært en krevende sak, og foreninga har brukt mye tid og ressurser for å kunne 

ivareta våre medlemmer i oppsigelsesprosessen. Etter endelig oppsigelsesvedtak i 

Universitetsstyret i desember 2014, har forbundet overtatt saken.  

 

Foreningen blir for øvrig kontaktet om blant annet rettigheter i arbeidsforholdet, anmodning 

om bistand i konfliktsaker og trakasseringssaker, oppfølging av langtidssykemeldte, 

oppsigelsessaker, omplasseringssaker, pengekravsaker, pensjonsrettigheter, krav om faste 

tilsettinger og andre saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold.  

 

Det er fremdeles NTL sitt inntrykk at antallet personalsaker ved UiO er økende. At 

arbeidsgiver nå oftere enn før trekker inn interne og eksterne jurister i personalsakene, gjør 

at konfliktnivået i disse sakene ofte er høye og at dette vanskeliggjør minnelige ordninger. 
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HOVEDOPPGAVE 2: 

 

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

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

Verveaksjoner 

Foreningen har deltatt på verveaksjoner sammen med NTL Student på Fredrikkeplassen. 

 

Det ble også arrangert en egen 

«Epleaksjon» den 23. september 

2014 i forbindelse med NTL-dagen. 

Fra kl 8 var 10 tillitsvalgte fra NTL 

UiO på plass ved 

hovedinnfartsårene til Blindern, og i 

vestibylen til Odontologisk fakultet i 

Geitmyrsveien. Der delte de ut 

friske epler til forbipasserende med 

oppfordring om å organisere seg i 

NTL. Eplene ble godt mottatt blant 

dem vi møtte, og slike tiltak er med 

på å profilere foreninga. Generelt 

treffer vi flest studenter, men en del 

ansatte er naturligvis også på vei til 

jobb om morgenen. 

 

På styre- og tillitsvalgtseminaret i Oslo 1.-2. desember lanserte vi vår «nye» dør-til-dør 

strategi. Foreningen har prøvd mange måter å verve på, men de fleste tiltakene våre har ikke 

vært effektive nok. Økningen i antall medlemmer er ikke nok i forhold til hvor mange som går 

ut. Det er en kjent sak at ansikt-til-ansikt verving er den mest effektive formen for verving. 

Dette er en aksjonsform som vi i liten grad har prøvd ut. I forkant av seminaret fikk derfor 

organisasjonssekretær Peter Kristoffersen ansvar for ett nytt verveprosjekt med fokus på 

denne metoden. I samarbeid med tillitsvalgte på SV-fakultetet Line Grenheim og Kristina 

Enge er det derfor igangsatt et pilotprosjekt. Pilotprosjektet kan betegnes som positivt: vi 

besøkte seks personer, dette tok ca. en time. Ingen meldte seg inn der og da, men de vil 

følges opp. Prosjektet vil videreføres på SV-fakultetet, og i neste omgang på USIT og 

Matnat. 

Satsing på nettsider og sosiale medier 

Vi har fortsatt satsingen med synlighet på nett. Hovedsatsingen er foreningens nettsider 

(foreninger.uio.no/ntl) og Facebook, der vi har vært på siden august 2011. I perioden siden 

forrige årsmøte har aktiviteten begge steder vært høy. Vi har hatt fokus på å skape nytt 

innhold som brukerne av sidene verdsetter i langt høyere grad enn å gjengi stoff andre har 

laget. Eksempler på dette er egne nettsaker, bilder fra seminarer og aksjoner, og profilering 

av egne arrangementer. 

 

Tillitsvalgte på Odonten, Epleaksjonen 23. september, i forbindelse med 
NTL-dagene. 
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Vi kan ikke si noe om hvor mange som 

bruker nettsidene våre da USIT ennå 

ikke har åpnet for trafikkanalyse av 

foreningas nettside. På Facebook har 

vi kjørt betalt annonsering med hell. 

Siden har pt. 339 «likes». Vi har også i 

økt grad satset på andre medier som 

Twitter og Instagram. Twitter har i 

større grad politisk innhold, der vi deler 

korte politiske budskap. Her har vi 465 

følgere. Instagram er en 

bildedelingstjeneste og her deler vi 

bilder fra fanemarkeringer, aksjoner og 

arrangementer. NTL sentralt er i ferd 

med å utarbeide en ny 

kommunikasjonsstrategi. I denne 

inngår sosiale medier som en naturlig 

del av profileringen av NTL. NTL UiO har vært en aktiv og svært synlig bidragsyter i disse 

mediene gjennom hele det siste året. 

 

Medlemsutviklingen det siste året har vært positiv, men vi har ikke hatt det systematiske 

vervearbeidet vi ønsket oss. Dette har imidlertid vært i gang fra nyåret 2015. 

Kampanjebilde på Facebook og Twitter i forbindelse med den 
politiske streiken 28. januar 2015. Fv.: Ellen, Natalia og Tom. Delt i 
sosiale medier med «hashtag» #politiskstreik og #forsvaraml. 
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HOVEDOPPGAVE 3: 

 

«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.» 

 

Finansieringsmodell - forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren 

Like etter at den blå-blå regjeringen kom til makten høsten 2013 la den ned utvalget den 

forrige regjeringen hadde oppnevnt for å vurdere hvordan en fremtidig finansieringsordning 

for universitets- og høyskolesektoren burde se ut. Dette utvalget skulle ledes av dekan og 

UiO-professor Fanny Duckert, og skulle blant annet se på om finansieringen i større grad 

burde gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelige profilerte utdannings- og 

kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer.  

 

I april 2014 oppnevnte regjeringen ved Kunnskapsdepartementet en ny ekspertgruppe for å 

gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Rapporten kom i januar 2015, og 

finansieringsspørsmål vil bli omhandlet i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet og 

strategier i universitets- og høyskolesektoren og skal være klar rundt påsketider.  

 

I utvalgets rapport foreslås at basisbevilgningen opprettholdes på ca. 70%, men utviklings, 

kvalitets- og profilavtalene mellom institusjonene og departementet skal ta omkring 5% fra 

basis - og ikke fra den resultatbaserte dele av totalbevilgningen. NTL etterlyser mer fokus på 

samarbeid med samfunnsliv, og ikke bare med næringsliv og helseforetakene. Vi mener det 

er for stort fokus på EU og EUs forskningsråd, ERC. Vi er opptatt av kvalitet i utdanning og 

forskning, men frykter mer spissing og mindre bredde. Eksellensfokuset er stort, dette 

kommer og frem i forslag til vekting av publikasjoner og medforfatterskap. Selv om vi er 

positive til at institusjonene får uttelling for gjennomføring av grader, er vi på linje med NSO 

om at vi ikke ønsker såkalt turbostipend som vil favorisere de resurssterke heltidsstudentene.  

 
NTL UiO behandlet rapporten på styremøte og sendte sine innspill til forbundet, som sendte 
NTL sitt endelige høringssvar til Kunnskapsdepartementet.  
 

 

Langtidsplanen for forskning 

I oktober 2014 fremmet regjeringen en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for 

perioden 2015-2024. Langtidsplanen har som overordnet mål «å styrke Norges 

konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle 

fremragende fagmiljøer». Planen inneholder seks langsiktige prioriteringer, og slår fast at de 

offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende  

1 % av BNP. 

 

NTL UiO har gitt innspill til forbundet og NTL var representert på KUF-komiteens høring om 

planen i begynnelsen av januar 2015, og leverte et høringsnotat til komiteen. Under følger 

noen viktige punkter vi er opptatt av; overordnet styring og finansiering av utdannings- og 

forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Bevilgende myndigheter skal gi forskning et 

økonomisk løft med sikte på at Norges samlede forsknings- og utviklingsinnsats blir på 3 %. 

En større del av finansieringen gis som basisbevilgning for å gi virksomhetene rom for å 
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gjøre egne strategiske prioriteringer samtidig som den langsiktige grunnforskningen styrkes. 

Basiskomponenten må økes på bekostning av den resultatbaserte delen. Premiering av 

elitemiljøer må ikke hindre utvikling av forsknings- og utdanningsmiljøer i hele landet. NTL 

mener det er uakseptabelt at universitetene ikke "klarer" å få ned bruken av midlertidige 

stillinger. Og det er et spørsmål om nasjonale perspektivet på forskning og utdanning 

ivaretas godt nok i SAK-prosessene. Langtidsplanen ble behandlet og vedtatt i Storting 3. 

februar 2015. 

 

Individualiserende praksiser 

I april 2014 ble årsplanen for UiO 2015-2017 drøftet. NTL mener at dokumentet har en sterk 

politisk dreining som bærer preg av sterke føringer mot en mer offensiv press på ekstern 

finansiering, flere insentiver og incentivordninger, og «styrket ledelse og styring». 

 

NTL reagerte på det sterke fokuset på insentiver som lå i tiltakene i årsplanen, og at disse 

kunne føre til flere utslag av individualiserte måltall. I sin helhet åpnet forslagene, og 

retningen i dokumentet, opp for at enhetene finner frem til ordninger som både kan måle og 

ansvarlig gjøre den enkelte ansatt for virksomhetens overordnende mål. NTL er motstandere 

av at målene brytes ned og systematiseres helt ned på den enkelte ansatte. Og vil fortsette å 

presse på for at UiO finner frem til konkrete måter å begrense utslagene målstyring får på 

den enkelte ansatt.  

 

Et eksempel på utslag dette kan få finner vi på HF. Fakultetet har planlagt en pilot som skal 

gjennomføres i 2015 på utvalgte fagmiljøer, der man kan bruke en mal for 

medarbeidersamtalen som i stor grad legger opp til å sette tall på arbeidsutførelsen (ble 

drøftet i november 2014). Dette er endringer der produktivitet og resultatoppnåelse blir en 

stadig mer fremtredende faktor, og der vitenskapelige ansatte i større grad enn før kan måles 

på hva som er gjort. Malen for medarbeidersamtalen blir i første omgang knyttet til de 

vitenskapelige ansatte, men NTL mener at logikken kan brukes på alle ansatte. NTL er ikke 

motstandere av selve medarbeidersamtalen, men vi ser at den har et potensiale for å bli et 

målingsverktøy for ledelsen. 

 

Utviklingen som vi ser på HF har ikke vært diskutert sentralt og vi har heller ikke oppfattet det 

slik at disse endringene er en føring fra UiO-ledelsen. For å sikre at NTL UiO fører en 

omforent politikk mot disse ledelsestrendene følger foreningen opp temaet i tillitsvalgtmøter 

fremover. Vi har satt ned en gruppe som skal jobbe frem en felles strategi for å imøtegå økt 

bruk av resultatoppnåelse og målstyring på den enkelte ansatt. 

 

Arbeidet med en felles forskningspolitikk for NTL 

Landsstyremøtet i februar vedtok å nedsette et utvalgt som i kommende år skal utarbeide en 

felles forskningspolitisk plattform for NTL. Utvalget skal diskutere utfordringene vår sektor 

står overfor og lage en felles forskningspolitisk plattform for NTL. Utvalget skal blant annet se 

på struktur, finansiering og arbeidsvilkår. Den skal også brukes i forbindelse med 

verveprosjekter rettet mot vitenskapelig ansatte. 

 

Strategic Advisory Board 

Utvalget Strategic Advisory Board (SAB) ble opprettet i 2012 og hadde som mandat å 

utarbeide en rapport med råd om hvordan UiO kunne oppnå sine mål i Strategi 2020. 

Utvalget leverte sin rapport i august 2014. Rapporten har blitt diskutert med 
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tjenestemannsorganisasjonene og i universitetsstyret. Utvalget og rapporten har kun en 

rådgivende funksjon. Endelige vedtak fattes av universitetsstyret. 

 

Universitetsstyret har vedtatt å se på fire hovedområder: studiekvalitet, forskningskvalitet, 

tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur. De tre førstnevnte mandatene ble 

vedtatt i universitetsstyret i januar, mens den fjerde og siste vil drøftes og vedtas våren 2015. 

Særlig det siste mandatet er av interesse da den i stor grad ser ut til å omhandle spørsmålet 

om valgt eller tilsatt ledelse.  

 

Diskusjonen om valgt eller tilsatt ledelse har den siste tiden blitt aktualisert gjennom et større 

press fra flere sittende dekaner om at UiO må gå over til ansatt ledelse. Per dags dato har 

rektor ved UiO fastholdt sitt standpunkt om valgt ledelse, men dette er et spørsmål som vil bli 

sentral i mandatet om organisasjons- og beslutningsstruktur. Det er viktig at NTL UiO i tiden 

fremover deltar i denne diskusjonen og prosessen omkring det fjerde mandatet som vil 

behandles i 2015–2016. 

Andre saker det har vært fokus på i årsmøteperioden 

NTLs landsmøte 2014 

NTLs 18. landsmøte gikk av stabelen 3.-7. november 2014. NTL UiO hadde 9 delegater 

(styret + Marianne M. Østby). I tillegg var Ellen Dalen i landsstyrets delegasjon. Det ble 

avholdt 4 forberedende delegatmøter, og en samling for alle delegater fra UH-sektoren i 

Hurdalssjøen.  

 

Landsmøtet er forbundets øverste organ og skal vedta forbundets prinsipp og 

handlingsprogram og vedtekter for de neste 4 årene, samt andre organisasjonsspørsmål. For 

NTL UiO var det viktig å bidra inn i de politiske debattene, og ikke minst få gjennomslag for 

viktige politiske føringer for neste landsmøteperiode. Alle delegatene var på talerstolen minst 

en gang, og vi markerte oss med innlegg om internasjonal samarbeid, mangfold, 

pressestøtte, klima og miljø, velferdsstaten, studentvelferd, lønn og tariff, personalpolitikk og 

i organisasjonsdebatten. Foreningen fikk gjennomslag for flere av sine forslagsendringer og 

fikk satt et tydelig preg på debatten og på prinsipp- og handlingsprogrammet både fra 

talerstolen og gjennom arbeidet inn i ulike komiteer. Mari Helén Varøy og Natalia Zubillaga 

satt i hver sin redaksjonskomité, henholdsvis organisasjonskomiteen og for prinsipp- og 

handlingsprogrammet. Gry B. Larsen ble valgt inn i sekretariatet. 

 

Landsmøte skulle også velge ny 1. nestleder og NTL UiOs leder Ellen Dalen stilte til valg til 

dette vervet. Dalen tapte voteringen mot Kjersti Barsok med 164 mot 111 stemmer. Ellen 

Dalen ble valgt inn i forbundsstyret, Natalia Zubillaga ble valgt inn i landsstyret og Heidi 

Hoksnes Sørli ble valgt til forbundssekretær for neste landsmøteperiode. 

 

NTLs landsmøte vedtok å opprette NTL Ung, som er en sammenslåing av ungdom og 

studentarbeidet til NTL. Landsmøtet vedtok også en organisasjonsgjennomgang i 

fireårsperioden med utgangspunkt i rapporten "Organisasjonsbygging og framtidig styrke". 
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Midlertidighet 

I desember ble «Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger» drøftet. Alle 

fakulteter gikk gjennom antall midlertidige ansatte og presenterte tiltak for å redusere antall. 

Totalt har antall midlertidig ansatte ved UiO gått ned fra ca 20 % til ca 17 %. NTL erfarer at 

arbeidsgivers svar på midlertidighetsproblematikken på UiO er å svekke de ansattes 

rettigheter, for eksempel gjennom å stramme inn på praksis rundt innvilgelse av permisjon. 

Arbeidsgiver varsler også flere oppsigelsessaker hvis man ansetter flere i faste stillinger. 

NTLs standpunkt i denne saken er at arbeidsgiver skal ansette fast der vilkårene for 

midlertidighet ikke er oppfylt. Oppsigelsessaker i seg selv er ikke mer problematiske da disse 

vil utløse en rekke rettigheter for de ansatte – mange flere enn midlertidige kontrakter gjør. Vi 

mener at UiO ikke gjør nok for å redusere antall midlertidige ansatte og at det finnes liten 

vilje til å gjennomføre konkrete tiltak. Det er viktig at de tillitsvalgte forsetter sitt arbeid med å 

markere uenighet i hjemmelsbruk ved midlertidig ansettelse der dette er berettiget. Skolering 

av tillitsvalgte og medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd er et sentralt verktøy i dette 

arbeidet, og foreningen og studieutvalget planlegger å gjennomføre flere kontaktmøter for 

disse fremover.  

 

Produktivitetskommisjonen 

Regjeringen nedsatte i februar 2014 en produktivtetskommisjon etter mønster fra Danmark. 

Den danske sluttrapporten anbefalte blant annet mer avregulering, privatisering og 

konkurranseutsetting, omfattende sammenslåing av kommuner og høyere egenandel for 

bruk av velferdstjenester. Ville slike framstøt også komme her i Norge? 

 

På bakgrunn av dette hadde NTL UiO satt opp temaet på sitt styreseminar i København mai 

2014, der vi fikk besøk fra Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Danmark. Styret fikk et 

innblikk i den danske kommisjonens arbeid og forslag, og diskuterte hva som kunne 

forventes å komme fra den norske kommisjonen - hvilken kamper måtte vi forberede oss på? 

Foreningen var i etterkant av seminaret svært aktiv i å løfte temaet inn i forbundet, i media og 

andre arenaer. I samarbeid med LO i Oslo tok NTL UiO initiativ til et møte der flere 

forbundsledere ble invitert til å diskutere produktivitet og fagbevegelsens rolle. På grunn av 

få påmeldte måtte arrangementet utsettes, men planlegges å settes opp igjen nå som den 

norske kommisjonen har levert sitt første rapport.  

 

Politisk streik 28. januar 

I forbindelse med regjeringens varslede endringer av arbeidsmiljøloven og den politiske 

streiken initiert av LO, UNIO og YS, var foreningen aktivt med i mobiliseringen til streiken. 

NTL UiO var aktiv i sosiale medier med å legge ut informasjon og på foreningens nettsider. 

NTL UiO arrangerte et åpent frokostmøte 21. januar med 56 deltagere der Roy Pedersen 

(leder LO i Oslo), Julie Lødrup (forbundssekretær NTL) og Ellen Dalen (leder NTL UiO) 

innledet. Foreningen arrangerte også løpeseddelutdeling på Blindern og Forskningsparken 

22. og 27. januar der tillitsvalgte deltok. I tillegg ble leserinnlegg («Vi som kjenner 

midlertidigheten» av nestleder) trykt i Klassekampen torsdag 15. januar og i Uniforums 

nettutgave mandag 20. januar. Nestleder deltok også på arrangementet «Politisk Pub» om 

endringene i AML 15. januar (et initiativ fra LO i Oslo, For Velferdsstaten, De Facto og 

Manifest) som paneldeltager. 

 

Den politiske streiken klarte å samle over 15.000 mennesker på Eidsvolls plass, der NTL var 

godt representert. Det ble gjennomført markeringer over 200 steder i Norge. Denne 
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mobiliseringen klarte å vise at det finnes et bredt engasjement mot regjerningens 

endringsforslag, og det er viktig at fagbevegelsen klarer å holde på dette engasjementet 

fremover.  

 

Tjenestemannsloven og angrepene fra regjeringen 

Kampen mot en svekking av ansettelse- og arbeidsvilkår vil bli svært viktig i tiden fremover. I 

dagens politiske klima opplever fagbevegelsen et stadig sterkere press på det organiserte 

arbeidsliv og på de ansattes rettigheter. Og det er avgjørende at både lokale foreninger og 

forbund er aktive i kampen for å sikre et organisert arbeidsliv. Regjeringen varslet allerede i 

januar en personalpolitisk reform ved universitetene og høyskolene, der det hevdes at 

reformene skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. I første omgang har regjerningen sendt 

ut høringsforslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger med frist i april 2015. Regjerningen har satt ned et partssammensatt utvalg, 

Tjenestemannsutvalget, som skal gå gjennom tjenestemannsloven. Randi Stensaker sitter 

fra LO Stat. Utvalget skal være ferdig i november 2015. 

 

Rapport fra internasjonalt utvalg 

Internasjonalt utvalg har i 2014 hatt noe aktivitet, mest i form av deltakere på kurs og 

konferanser i inn- og utland. Enkeltmedlemmer har gjennom andre organer og utvalg deltatt 

på delegasjonsreiser til Cuba og Vietnam i regi av internasjonalt utvalg i LO Oslo.  

 

Vi har også vært så heldige komme med på Yorkshireskolens kurs i England i 

oktober/november. Yorkshireskolen har fokus på den stadig økende internasjonaliseringen 

av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet 

utviskes kontinuerlig og tillitsvalgte i nesten alle bransjer bør få skolering i takt med 

endringene. Kurset er i regi av LO/AOF/NTL i York og Bradford i England. 

 

Internasjonalisering var også tema for NTLs representant Øystein Ekevik på Global Labour 

Institute (GLI) sin sommerskole i Barnsley, også det i England. Her var mer enn 150 

fagforeningsaktivister fra Asia, Afrika, USA og Canada og Europa samlet en uke for å skolere 

seg og diskutere felles utfordringer i kjølvannet av økt globalisering av kapitalen og 

internasjonale selskaper. Det var i tillegg videokonferanser med lederen av 

fagforeningsinternasjonalen og andre som av forskjellige grunner ikke kunne være fysisk til 

stede. Oppholdet på GLI ble støttet økonomisk av foreninga. 

 

Rapport fra studieutvalget 

Studieutvalget har i perioden bestått av: Gry Stubberud, Helsam, MED (Studieleder), Kaja 

Santelmann, JF, Trine Rosalba Dyrdal, TA, Rhiana Berg-Seeley, ØI, SV, Caroline Hals, PSI, 

SV, Mari Helèn Varøy, MatNat, Karl Henrik Flyum, ILS, Kristine Nybø, JF (Permisjon). 

Kurs- og skoleringstiltak foreningen har hatt i denne årsmøteperioden: 

8. mai: «Et fleksibelt arbeidsliv: brukerorientering, omstillingsvilje og ledelsesstrategier» (ble 

organisert av forrige studieutvalg)  
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3. september: Historisk byvandring 

langs Akerselva til Sagene 

arbeidermuseum med Knut 

Kjeldstadli (35 påmeldte) 

10. desember: Pensjonskurs (25 

påmeldte)  

27. januar: Kurs for medlemmer av 

Innstillings- og tilsettingsråd med 

Ellen Dalen og forbundssekretær 

Siv Anita Hagen (13 påmeldte) 

17. februar: På tide å bli sett og hørt 

med forbundssekretær Tove Hellvik 

(48 påmeldte). 

 
Av våre medlemmer har 27 personer 
deltatt på kurs i forbundets regi i 
2014. 

Rapport fra Ny Giv redaksjonen 

Peter Kristoffersen ble gjenvalgt som redaktør for bladet på årsmøtet I 2014. Til redaksjonen 

ble Arve Thorsen, Rhiana Bergh-Seeley, Trine R. Dyrdal, Christian Boe Astrup, Per Jørgen 

Ystehede og Håvard Tangen. 

 

Siden årsmøtet har det kommet ut to nummer av bladet. Nr 2/2014 og nr. 1/2015 kom ut i 

mars i år. Både nr. 3 og nr. 4 for 2014 ble ikke utgitt i år. Årsaken til dette er både mangel på 

stoff og at redaktør ikke har greid å følge opp arbeidet i tilstrekkelig. Redaktøren tar kritikk på 

dette, og ønsker satse for fullt på at vi får ut fire nummer i 2015. Det er et mål å få 

medlemmer til å skrive for bladet. Redaksjonen takker alle som har bidratt til Ny Giv-

årgangen 2014/15! 

Rapport fra AKAN-utvalget 

Medlemmene i Akan-utvalget har fulgt opp 5 saker i perioden. De har deltatt som ressurs på 
UiOs HMS-grunnkurs, modul 11: Rus- og avhengighetsproblematikk, samt deltatt i Alor-
nettverket som er en møteplass for ledere, Akan-kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-
personell, ansatte i personalavdelinger og som gjennom sin jobb er i kontakt med 
problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Og vært med på Akans høstkonferanse 
2014 

Rapport fra Arbeidsmiljøutvalget ved UiO (AMU) 

Ellen Dalen har vært ansattrepresentant oppnevnt av NTL, med Natalia Zubillaga som vara. 

AMU har fire møter pr år, og til tross for at det er arbeidstakersiden som har hatt flertall i 

perioden har vi ikke lykkes i å få AMU til å fungere som et vedtaksorgan. Det har vært forsøkt 

tatt opp saker som åpent landskap, ivaretakelse av arbeidsmiljø ved oppsigelser, 

ansvarsfordeling ved byggesaker med videre, uten at det har resultert i gode vedtak.  

Knut Kjeldstadli fra foreningens styre snakker ved monumentet 
over Den Internasjonale Brigaden på Grünerløkka 
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Landsstyret  

Ellen Dalen har sittet i landsstyret den siste 4-årsperioden. I siste år er det avholdt to møter i 

2014 som har blitt brukt til å forberede landsmøtesakene samt vedta tariffpolitisk uttalelse. 

Politisk beretning ble ikke behandlet, da den ikke forelå til i siste møte i oktober.  

 

På landsmøtet ble Natalia Zubillaga valgt inn i landsstyret, og første møte i 2015 ble brukt til 

å vedta aktivitetsplan, budsjett, NTL Ungs mandat og lønnspolitisk uttalelse. Razan 

Shanmuganathan ble valgt til 2. vara som innvandringsobservatør og Ellen Dalen er valgt til 

å fortsette i LO stats styre. Landsstyrets oppgave for perioden blir å sikre en offensiv strategi 

fra forbundet for forsvaret av medlemmenes rettigheter. 

Forbundsstyret 

På landsmøtet ble Ellen Dalen valgt inn i forbundsstyret. Det avholdes møter en gang pr 

måned. Periodens første møter er brukt til å få inn tiltak i aktivitetsplanen for å utvikle 

forskningspolitikk og synliggjøre forbundet for potensielle medlemmer blant de vitenskapelige 

ansatte og andre med høyere utdanning. Lønnspolitisk uttalelse i forkant av mellomoppgjøret 

har føringer om kronetillegg, om likelønnsføring til eventuelle lokale potter og økning av 

ramma for staten.  

LO Stat 

Ellen Dalen har vært representant de siste 4 år, og styret har i perioden behandlet 

kursplaner, lønn for tillitsvalgte, diskutert rekruttering av medlemmer med høyere utdanning, 

uttalelse om endringer til Arbeidsmiljøloven. På grunn av NTLs landsmøte ble året 

kartellkonferanse avholdt uten noen representanter fra NTLs lokale organisasjonsledd.  

 

Årsrapporter fra lokale tillitsvalgte 

Det juridiske fakultet 

Tillitsvalgt i 2014: Christian Boe Astrup. Vara: Per Jørgen Ystehede 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 78  

 

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

i tillegg vært valgt styremedlem og dessuten deltatt som delegat i NTLs Landsmøte. Både 

tillitsvalgt og varamann deltok aktivt under forberedelsen til og gjennomføringen av 2.3.3.-

forhandlingene høsten 2014. Det har ikke vært avholdt medlemsmøter for fakultetets NTL-

medlemmer i perioden.  

 

Deltakelse i lokale møter på fakultetsnivå: I 2014 hadde Juridisk fakultet 4 møter som 

inneholdt både informasjons- og drøftingssaker. NTL meldte forfall til et av møtene, men var 

til stede på de øvrige. 
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I tillegg hadde fakultetet 2 rene informasjonsmøter. Augustmøtet var ekstraordinært og 

omhandlet høringen om innplassering i nytt bygg. NTL deltok på begge. 

Samordna opptak/ FSAT 

Tillitsvalgt Silje Molander. Vara Mathis Aamodt  

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 22 

 

FSAT ble opprettet av KD 1. juli 2014. Dette var et resultat av at Samordna opptak SO) 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. Fusjonen ble til slutt mellom FS, SO og SUN. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene har hatt jevnlige informasjons og drøftingsmøter med 

ledelsen. Tema har vært fusjon og omorganisering samt plan for samlokalisering. Dette har 

vært et veldig bra samarbeid. Tillitsvalgt har deltatt i prosessen med å ansette direktør for 

FSAT. 

 

Deltagelse: Silje Molander har vært med i komiteen for barnehageopptak, sitter i 

valgkomiteen samt deltatt på TV møter.  

Eiendomsavdelingen 

Tillitsvalgt Geir Mathiessen. Vara Gabrielle Tandberg  

Antall medlemmer ved enheten per 31.12.2014: 156 

 

I 2014 har vært preget sterkt av innføring av ny organisasjon i EA.  

Det har vært mye møtevirksomhet, både med arbeidsgrupper, interne møter blant tillitsvalgte 

i EA og IDF møter med arbeidsgiver.  

 

Gabrielle Tandberg og Geir Mathiessen har deltatt i arbeidsgrupper. 

Gabrielle i forbindelse med Aula drift og Geir i forbindelse med bygningsdrift. 

 
Ou-prosessen i Eiendomsavdelingen har skapt lengre avstand mellom topp og bunn i 

organisasjonen. Det har også blitt uklar ledelse og grensesnitt som har gått utover de ansatte 

med konsekvenser som flere personalsaker, dårlig arbeidsmiljø, og uklare arbeidsoppgaver.  

 

2014 har vært et slitsomt år både for ansatte og tillitsvalgte i EA med mange møter, 

usikkerhet og uklarheter. Det har også dette året vært en del oppfølging i forbindelse med 

opprettelsen av Servicetorget og situasjonen rundt de tidligere områdesekretærene og 

håndteringen av denne gruppen i omorganiseringsprosessen. 

 

Det har vært en stor kamp i avdelingen for å få tilsatt flere renhold- og driftspersonell. Dette 

er en kamp som kommer til å fortsette videre. 
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Det har vært en del personalsaker, der både sentrale tillitsvalgte og lokale tillitsvalgte har 

vært involvert. En god del av sakene har sammenheng med OU-prosessen og uklar ledelse i 

Eiendomsavdelingen. 

 

I løpet av 2014 har det blitt full drift med egne renholdere på Tøyen, dette ser vi som en 

positiv utvikling. 

Naturhistorisk museum 

Tillitsvalgte ved NHM i 2014 er representert ved vararepresentant Åge Brabrand . 
Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 31 

 

NTL har vært representert ved alle drøftingsmøtene forut for de 5 avholdte styremøtene ved 

NHM ved den lokale tillitsvalgte og med sentralt tillitsvalgt ved enkelte møter i tillegg.  

 

Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2014. De viktigste aktivitetene har 

vært knyttet til planlagte byggeprosjekter, planlegging av Tøyen Vitenpark, flytting av viktig 

virksomhet til Økern og gjennomføring av 200 års jubileet for Botanisk hage. Flytteprosessen i 

forbindelse med med Økern har fått egen prosjektleder. I tillegg er det stor aktivitet knyttet til 

digitalisering av samlingene. 

 

Samarbeidet med museets ledelse har fungert bra, og det har vært god kontakt med de 

tillitsvalgte fra de øvrige organisasjonene. 

Universitetsbiblioteket 

Tillitsvalgt Merete Bloch. Vara Hans Henrik Olsen.  

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 69 

 

Det har vært avholdt 5 informasjons- og drøftingsmøter. NTL har vært representert på alle. 

Klima på møtene er bra. NTL/UB arrangerte et medlemsmøte 12. august. Tema var 

Lønnsforhandlinger. Det var et vellykket møte med god oppslutning. Marianne og Ellen kom 

fra foreningen. 25. og 26.august 2014 deltok Merete og Hans Henrik på styreseminar på 

Sørmarka. Tema var lønnsforhandlingene til høsten.  

USIT 

Tillitsvalgte: Harald Sand. Vara Gyda Kjekshus (fra 24.06.2014).Tidligere Mads Lomholt 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 76 

 
Antall medlemsmøter:  
Et medlemsmøte 24.06. Saklisten på medlemsmøtet var informasjon om lokale 
lønnsforhandlinger og valg av ny varatillitsvalgt. 4 medlemmer møtte opp.  
 

Antall IDF-møter: 

De tillitsvalgte har deltatt på 11 IDF-møter. Viktigste saker på IDF-møter: 

Avsluttet USIT 3.0 med utlysningene av de siste stillingene. 

FSAT Sammenslåing SO/FS og konsekvenser for SUN. 
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Nedleggelse av gruppen FAIT og opprettelse av Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging 

(BO) inn under Stab- og støttefunksjoner. Vurdering av samarbeid med ledelsen: Godt. 

Det medisinske fakultet 

 

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

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 71  

 

Marianne Midthus Østby har vært 80 % frikjøpt som tillitsvalgt i foreningen i perioden 

1.5.2014 – 30.4.2015. 

 

Medlemsmøte ble avholdt 11. august. Tema: 233- forhandlinger. 

Samarbeidet med fakultetsledelsen er godt, selv om vi selvfølgelig ikke er på linje i alle 

saker. Det avholdes jevnlige møter mellom fakultetsledelsen og tjenestemanns-

organisasjonen. I 2014 har det blitt avholdt 6 ordinære IDF- møter. I tillegg til dette er det 

avholdt ekstra informasjons- og drøftingsmøter ved behov, eksempelvis ved mindre 

organisasjonsendringer, drøfting av bemanningsplaner mv. 

 

De viktigste sakene på MED i 2014:  

 

 «Oslo 2014», Innføring av ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin.  

 Rekrutteringsform for ledere og type styringsorgan på fakultets- og instituttnivå. 

 ARK- undersøkelsen 

 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid  

 Omorganisering ved Institutt for medisinske basalfag 

 Bemanning 

 Ekstern evaluering av administrativ organisering ved Institutt for helse og samfunn 

 

Det odontologiske fakultet 

Tillitsvalgt: Håkon Størmer. Vara: Olav Hoemsnes, altmuligperson: Gerald R. Torgersen.  

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 85 

 

Det har vært holdt følgende møter med arbeidsgiver: 

 

31.01.14 Informasjonssaker: Møteplan Vår 2014. Regnskap 2013. Organisering av 

studie- og forskningsseksjon. Ombygging, oppussing av G69 og 71. LAMU-

vag. Arbeidstilsynet: Rapport med pålegg. Instituttstyrevalgene.   

04.04.14 Drøftingssaker: Organisering av de administrative ressursene ved Det 

odontologiske fakultet; mandat, sammensetning av arbeidsgruppe. Valg av 

repr. I arbeidsgruppe for omorganisering av Foto/IT. 

Informasjonssaker: Byggeprosjektene på Propedeuten og Anestesi. Stillings- 

og funksjonsplan for studieseksjon og forskningsseksjon. 

23.05.14 Drøftingssaker: Organisering av de administrative ressursene ved det 

odontologiske fakultet. 
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24.10.14 Informasjonssaker: Organisering av IT/Foto seksjon. Valgstyret – ny 

sammensetning. Virksomhetsrapportering 2.tertial 2014. Drøftingssak: Plan for 

likestillings- kjønnsbalanse 2015 – 2017. 

28.11.14 Drøftingssaker: Budsjett og Årsplan. 

Lokale verv: Likestillingsutvalget Mona Nesholen. Andre verv: Verneombud: Mona L. 

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

verneombud). 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Tillitsvalgte 2014: 

Kristina Enge, hovedtillitsvalgt fra 16.06.2014. Line Grenheim, varatillitsvalgt fra 16.06.2014 

Natalia Zubillaga, hovedtillitsvalgt til 16.06.2014. Vegard Berggård, varatillitsvalgt til 

16.06.2014 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 115  
 

Drøftingssaker:  

 Fakultetet jobber med å styrke og spisse engasjementet rundt eksternfinansiert 

virksomhet for i større grad å lykkes med søknader på eksterne prosjekt. Fakultetet 

avsetter såkornmidler, samt midler til søknadsutvikling til Horisont 2020 m.m. 

 Fakultetet vil sikre at alle nye ledere ved fakultetet får tilbud om lederopplæring. 

Legge til rette for framtidig lederrekruttering og en forsvarlig og effektiv ledelses- og 

styringsstruktur. Følge opp fakultetet sin handlingsplan for likestilling for perioden 

2012-2020 

 Omorganisering på PSI: Bakgrunnen er at instituttet har fått stadig flere ansatte, uten 

at flere i ledelsen har fått personalansvar. Saken vil komme opp som drøftingssak for 

organisasjonene etter at saken har vært i instituttstyret, og før vedtak skal fattes i 

fakultetsstyret. 

 Dekan Fanny Duckert har initiert debatt om valgt vs. tilsatt ledelse. PSI har som 

eneste institutt ved fakultetet valgt å tilsette instituttleder. I januar 2015 arrangerte 

fakultetet debattmøte, og avholdt deretter en rådgivende avstemning blant fakultetets 

ansatte. Resultatet ble et klart flertall for fortsatt valgt ledelse. 

 

Antall medlemsmøter og temaer 

16. juni: valg av nye tillitsvalgte 

 

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 

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

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 146 

 

Drøftings/ og informasjonsmøter (IDF): 

I løpet av 2014 har det vært avholdt ca. 4 IDF-møter med fakultetsledelsen og 

organisasjonene. 

Saker til behandling her er: 

Styrets sakskart, Enkeltsaker og prosesser ved fakultetet 
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Av viktige prosesser ved MN nevnes: 

• Organisering/samlokalisering av verkstedene: 

• Omorganisering/samlokalisering av økonomifunksjonen. 

Dette er begge prosesser som har strukket seg over flere år, men det kan se ut til at de nå 

nærmer seg en slutt i løpet av 2015/16. 

Vedr. omorganisering av økonomifunksjonen på MN har foreningen også avholdt et 

medlemsmøte for våre 10 medlemmer av totalt ca 30 berørte ansatte på økonomi. 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Tillitsvalgt: Nicolai Mowinckel-Trysnes, Camilla Rake (vara). 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 65 
 

Året 2014, har vært et relativt stabilt år på UV. Vi merker at det fortsatt er en del turnover 

blant administrative ansatte. Dette er kanskje naturlig i sammenheng med muligheter for nye 

jobbmuligheter, økt lønn etc.  

 

Tillitsvalgte ved UV håper dog at det kan bli en mer helhetlig sammenheng mellom 

stillingskoder og arbeidsoppgaver på de tre instituttene. Spesielt bruken av førstekonsulent 

og seniorkonsulent er lite strømlinjeformet og vi oppfatter det som om forskjellige institutter 

benytter disse kodene på forskjellige måter. Dette er en sak vi ønsker å ta videre inn i 2015.  

 

I 2014 har det også vært stor utskifting av tillitsvalgte ved UV, dette har medført noe mindre 

overlapp av kunnskap og informasjon enn det som har vært ønskelig. I 2015 ønsker vi å få 

frem nye tillitsvalgte og skape en mer robust organisasjon på UV. 

 

2014 var også et år med lokale lønnsforhandlinger og vi er på generelt grunnlag fornøyd med 

utfallet av denne. 

Det humanistiske fakultet 

NTL har per dags dato ikke tillitsvalgte på fakultetet, men NTL deltar på HFs månedlige IDF-
møter ved nestleder Natalia Zubillaga.  
Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 174 

 
Vi har gjennom året forsøkt å rekruttere nye tillitsvalgte, og vil fortsette med dette fremover 
da det er viktig at NTLs medlemmer på HF får en tillitsvalgt som er forankret på fakultetet. 
 
Norsk ordbok har fortsatt vært en av de viktigste sakene på HF (se punkt under 
hovedoppgave 1). I tillegg til å bistå våre medlemmer der, har andre viktige saker på IDF-
møtene vært ny mal for medarbeidersamtalen (se punkt Individualiserende praksiser under 
hovedoppgave 3), valgt/tilsatt ledelse og ny finansieringsmodell for fellestjenestene.  
Fakultetsstyret har bedt Universitetsstyret om at regelverket klargjøres vedrørende hvilken 
instans som skal bestemme hvordan leder rekrutteres og at det legges til rette for at 
enhetene selv kan bestemme prinsipper for lederrekruttering. Dette kan sees på som et ledd 
i å skape press for å endre praksis slik at fakultetet kan bestemme og ansette ledere på alle 
nivåer. NTL var sterkt imot dreiningen mot ansatt ledelse og mener at dette går mot 
prinsippet om et demokratisk universitet. HFs innspill behandles i Universitetsstyret våren 
2015. 
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I november vedtok fakultetsstyret å endre finansieringen av fellestjenestene på HF-IT. NTL 
gikk i mot denne endringen. HF tok ikke til etterretning de kommentarene fagmiljøene selv 
hadde eller hva tjenestemannsorganisasjonene mente, og fakultetet valgte å ikke utrede 
andre alternativer før man vedtok å endre på finansieringen, slik både NTL og flere av 
høringssvarene fra fagmiljøene ville. NTL er uenig i at fakultetet legger opp til en måte å 
organisere arbeidet på der man baserer seg på en «kjøp/selger» logikk og gjennom 
tjenesteavtaler. Dette vil ikke føre til mindre administrasjon, men derimot øke behovet for 
kontroll.  Men NTL har ikke fått gjennomslag for dette på HF, og det er svært viktig at man i 
tiden fremover finner frem til løsninger som begrenser utslaget av tidsmåling og lignede på 
den enkelte ansatt. Denne jobben gjøres i samarbeid med berørte medlemmer.  

Avdeling for fagstøtte (AF) 

Tillitsvalgt Kirsti Margrethe Mortensen 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 86  

 

Omorganiseringen av SA/LOS og IHR-prosessen fortsatte også i 2014, og selv om selve 

organiseringen var på plass fra årsskiftet var ikke plasseringen av oppgaver det. Det er viktig 

å ikke glemme at det er etter selve den organisatoriske endringen at det virkelige IHR-

arbeidet starter, og hvor arbeidsdelingen mellom sentralt nivå og fakultet/institutt skal 

avgjøres. Det var hovedsakelig NTL sentralt som tok seg av den formelle møtevirksomheten.  

Lokal tillitsvalgt har medvirket med forarbeid, innspill og forhandlinger 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. 

Høsten 2014 var det også 2.3.3.-forhandlinger hvor de lokale tillitsvalgte var involvert i 

forarbeidene, dog ikke i selve forhandlingsrommet.  

Kulturhistorisk museum (KHM) 

Tillitsvalgte: Brynjar Sandvoll 

Antall medlemmer ved enheten per 01.03.2015: 44 

 

Det som har preget 2014 på KHM har vært omorganisering som følge av funksjonsanalysen 

fra 2013. Nytt organisasjonskart har ført til omlegginger av seksjoner og tilhørighet for 

ansatte. De endringer som er vedtatt i funksjonsanalysen har blitt videreført i praksis, noe 

som har ført til endringer for enkelte ansatte. Dette har blant annet ført til fysisk flytting av 

kontor/arbeidsplass for ansatte. Foreløpig har ikke fokus på omlegging til prosjektbasert 

arbeidssituasjon fått store utslag, så det er litt usikkert hvordan dette vil slå ut i 

organisasjonen.  

 

Fokus på prosjektbasert organisering sett i sammenheng med fortsatt dårlig økonomi, gir 

liten grunn til optimisme med tanke på midlertidig ansettelse. Det er en klar målsetning å få 

økonomien i balanse i langtidsbudsjettet. En viktig forutsetning for å oppnå dette ligger i at 

naturlige avganger ikke vil bli erstattet med nyansettelser, for å redusere fastlønnsnivået på 

KHM. Det kan tyde på at flere arbeidsoppgaver vil bli løst med en større grad av midlertidige 

ansatte ved at oppgavene defineres som prosjekt, noe som allerede er praksis.  

 

I 2014 har det også vært fokus på nybygg og omlokalisering av store deler av KHMs ansatte. 

Planleggingen av Økernutbyggingen, som skal romme magasin, konservering, foto og 
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utgravningsprosjekt, har pågått hele året med planlagt oppstart av ombygningen i januar 

2015. Planlegging av nytt museumsbygg på Bygdøy har også blitt påbegynt i 2014.   

Museets fikk ny direktør i 2014 og samarbeidsforholdet har vært godt, med god informasjon 

vedrørende endringer i forbindelse med funksjonsanalysen og den anstrengte økonomiske 

situasjonen til KHM.  

 

Ved de lokale lønnsforhandlingene i 2014 var det 11 av NTLs medlemmer ved KHM som fikk 

lønnsøkning. 
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Forslag til perioden 2015-2016 

Regnskap og revisors beretning for 2014 

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

Budsjettforslag 2015 

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

  

Verv,  
rangering Antall Bakgrunn kandidater 

STYRET   9   

Ellen Dalen Leder 1   

Natalia Zubillaga Nestleder 1 Studiekonsulent - SV, SAI 

Tom Thorsen Sekretær 1 Senioringeniør - MN, Kjemisk institutt 

Gry Bruland Larsen Kasserer 1 Førstekonsulent - Medisinsk fakultet 

Geir Mathiessen Styremedlem 1 Driftstekniker - Eiendomsavdelingen 

Knut Kjeldstadli Styremedlem 1 Professor - HF, IAKH 

Aled Dilwyn Fisher Styremedlem 1 Stipendiat - JF, Institutt for offentlig rett 

Mari Helén Varøy Styremedlem 1 Førstekonsulent - MN, IFI 

Marianne Engelstad Styremedlem 1 Studiekonsulent - Studieseksjonen, Med. 

Varamedlemmer   6   

Kaja Santelmann 1 1 Førstekonsulent - JF, Eksamensseksj. 

Marianne Midthus Østby 2 1 Seniorrådgiver - Med. 

Arve Thorsen 3 1 Rådgiver – HF 

Peter Kristoffersen  4 1 Konsulent – HF 

Toril Kristin Sjo 5 1 Førstelektor - HF, ILN 

Olav Andreas Hoemsnes 6 1 Overingeniør - OD, IT-seksjonen  

Studieutvalget    7   

Kaja Santelmann Leder 1 Førstekonsulent - JF, Eksamensseksj. 

Gry Stubberud Medlem 1 Konsulent - Med. 

Mari Helén Varøy Medlem 1 Førstekonsulent - MN, IFI 

Kristine Nybø Medlem 1 Seniorkonsulent - JF 

Rhiana Bergh-Seeley Medlem 1 Seniorkonsulent - SV, Økonomisk institutt 

Tobias Langhoff Medlem 1 Overingeniør - USIT 

Ingrid Sand Medlem 1 Seniorkonsulent - MN 

Ny Giv   5   

Peter Kristoffersen  Redaktør 1 Konsulent, HF 

Per Jørgen Ystehede Redaksjonen 1 Seniorkonsulent - JF 

Rhiana Bergh-Seeley Redaksjonen 1 Seniorkonsulent - SV, Økonomisk institutt 

Ingrid Sand Redaksjonen 1 Seniorkonsulent - MN 

Hedda Solberg Rui Redaksjonen 1 Vitenskapelig assistent - HF 

Valgkomite   4   

Silje Margareta Molander Medlem 1 Rådgiver - Samordna opptak 

Kirsti Dalseth Medlem 1 Seniorkonsulent - MN, IFI 

Øystein Ekevik Medlem 1 Senioringeniør - HF, IT-seksjonen 

Christian Boe Astrup Medlem 1 Seniorrådgiver - JF, SMR 



 

 37 

Hovedoppgaver 2015-2016 

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vi skal kjempe for de ansattes kollektive rettigheter, for å ivareta ansattdemokratiet og 

organisasjonenes medbestemmelse. Vi skal motarbeide markedsstyringsprinsipper, og jobbe 

mot individualisering av produksjonsmål.  

 

NTL UiO skal ha følgende hovedoppgaver for årsmøteperioden 2015-2016: 

 

 Overordnet styring og finansiering av universitets- og høgskolesektoren skal baseres 

på forskningsfrihet, tillit og demokrati. En større del av finansieringen må gis som 

basisbevilgning og ikke gjennom konkurranse. Vi skal jobbe for at UiO fortsatt skal 

være et breddeuniversitet med et klart samfunnsmandat.  

 

 Vi skal jobbe for en personalpolitikk som baserer seg på tillitt, kompetanse og 

medbestemmelse. Vi skal bekjempe hard-HR og andre former for individualisert 

ledelse der kollektive rettigheter som lønn- og arbeidsvilkår blir forsøkt erstattet av 

individuelle avtaler mellom leder og ansatt. Vi skal kjempe mot organiseringsformer 

som truer medbestemmelsen, og jobbe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i 

omstillingsprosesser. I tillegg skal vi arbeide for at UiO reduserer andelen midlertidig 

ansatte, og at arbeidsplasser ikke omgjøres til åpne kontorlandskap. 

 

 NTL UiO skal være en aktiv forening med utadrettet virksomhet som forankrer viktige 

saker blant medlemmene. Vi skal styrke foreningas tillitsvalgtsapparat på alle nivå, og 

fokusere på kompetanseheving og samarbeid. Foreningas styrke avhenger av en stor 

og bredt sammensatt medlemsmasse, og vi skal derfor jobbe aktivt med å få flere 

medlemmer i alle stillingskategorier. 
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Innkomne forslag 

Forslag til bevilgninger 

1. Forslag til bevilgning på kr. 4000,- til LO i Oslos solidaritetsfond. Bidragene går til bla. 
Solidarity 4 all i Hellas og til innkjøp av nye PCer til CTC (Central de trabajadores de Cuba). 
Forslagsstiller: Olaf Svorstøl 
 
2. Forslag til bevilgning på kr. 3000,- til Norsk Havnearbeiderforbund til havnearbeidere som 
kjemper for tariffavtale på havnene i Risavika, Drammen, Mosjøen og Oslo. 
Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament.  
Forslagsstiller: Geir Mathiessen 
 
3. Forslag til bevilgning på kr. 1500,- til Motmakt Blindern og prosjektet «Motmat – 
Folkekjøkken på Blindern». 
Forslagsstillere: Björn Fröhlich, Annika Rockenberger og Janicke Stensvaag Kaasa. 
 

Forslag til uttalelse 

3. Sparebank 1 ut av G4S  

Forslag til uttalelse til NTL UiOs årsmøte 18. mars 2015. 

NTL UiO ønsker ikke at LO gjennom Sparebank 1 skal bidra til okkupasjon og brudd på 

folkeretten gjennom investeringer i G4S som opererer folkerettsstridig på Vestbredden.  

Sikkerhetsselskapet G4S er involvert i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom 

leveranser til det israelske militæret, fengsler og ulovlige bosettinger på Vestbredden. NTL 

UiO oppfordrer alle LO-forbund til å be LO om å kreve at Sparebank1 trekker alle 

investeringer ut av G4S. 

Norsk Folkehjelps rapport “Farlige forbindelser” fra mai 2012 omhandler norske bånd til den 

israelske okkupasjonen. Der omtales G4S som et av selskapene involvert i virksomhet som 

bidrar til Israels okkupasjon av de palestinske områdene, og tilhørende brudd på folkeretten 

og menneskerettighetene. 

G4S har lenge forsynt okkupasjonen gjennom kontrakter om militære kontrollpunkter, 

fengsler og politistasjoner på Vestbredden, i strid med Genèvekonvensjonene. Etter politisk 

press har G4S besluttet å ikke fornye flere av disse kontraktene når de går ut. Men G4S sier 

de vil fortsette å levere sikkerhets- og alarmtjenester til banker og supermarkeder i de 

ulovlige israelske bosettingene. 

Den internasjonale kampanjen mot G4S har som krav at selskapet umiddelbart må trekke 

seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, i tillegg til folkerettsstridig virksomhet i 

Israel. Dette kravet ble satt frem mot G4S Norge i 2012, og ble støttet av fagforeninger og 

organisasjoner. 

I 2013 ble G4S Norge kjøpt opp av NOKAS. Selv om G4S ikke lenger opererer i Norge, 

investerer flere norske banker, fond og SPU i G4S. Sparebank1 er en av investorene. LO har 
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en ikke ubetydelig aksjepost i Sparebank1 og sitter også i styret i banken. Denne aktiviteten 

er direkte brudd på LO og LO-forbunds egne vedtak og uttalelser. 

På kongressen i 2013 vedtok LO en uttalelse om Palestina som blant annet sa at «Norske 

myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke bidrar til 

okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har aktiviteter på 

okkuperte områder.» Flere LO forbund, har gjort vedtak om boikott av varer og selskap som 

profitterer på okkupasjonen. På landsmøte i 2014 vedtok nylig NTL følgende: «Så lenge 

okkupasjonen fortsetter, bosettingene opprettholdes og utvides må vi oppfordre 

internasjonalt til større og mer målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel». 

NTL UiO krever at LO og LO-forbund må følge opp uttalelsene og vedtakene og kreve at 

Sparebank1 trekker seg ut av alle investeringer i selskap som har aktiviteter på okkupert 

område, og at de starter med å trekke alle investeringer ut av G4S. 

Denne uttalelsen sendes også til NTL sentralt med oppfordring om videre oppfølging ovenfor 

LO. 

Forslagstiller: Kaja Santelmann og Kristine Nybø 
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Vedlegg 

Søknader og forslag til bevilgninger 

Til opplysning: Poster merket «søknad mottatt» finnes kopi av søknaden som vedlegg.  

 
 
Formål 

 
Søknad/forslag 

 
Styrets 
innstilling 

 
AKULBI (Akademisk og kulturell boikott av Israel) Søknad mottatt 0,- 

 
Attac 

 
Søknad mottatt 3000,- 

 
Norsk Folkehjelp Søknad mottatt 5000,- 

Arbeidernes rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) Søknad mottatt 
 
2000,- 

 
Afghanistankomiteen i Norge Søknad mottatt  

 
2000,- 

 
8. marskomiteen i Oslo Søknad mottatt 

 
2000,- 

 
Palestinakomiteen Søknad mottatt 

 
3000,- 

 
Støttekomiteen for Vest-Sahara Søknad mottatt 

 
1000,- 

 
«Somliga går i trasiga skor» - Bluesfestivalen på 
Notodden Søknad mottatt 

 
 
1000,- 

 
Faglig utvalg/Nei til EU: Opprop om EØS 

 
Søknad mottatt 

 
2000,- 

Forslag 1: LO i Oslos solidaritetsfond  
(forslag fra Olaf Svorstøl) 

Forslag / 
kr 4000,- 2000,- 

   

Forslag 2: Havnearbeidernes kamp for tariffavtaler / 
Norsk Havnearbeiderforbund 
(forslag fra Geir Mathiessen) Forslag 3000,- 

 
TOTALT  26.000,- 

 

Forslag 3: Motmakt Blindern: «Folkekjøkken på Blindern»        1500,- 

Ved en inkurie kom ikke forslaget med til behandling i styret. Forslaget må voteres av 

årsmøtet. 

Styret har også tidligere vedtatt at vi støtter tenketanken Manifest ved å være med i 

ordningen «Manifestvenn», der vi betaler 5000,- kr pr. år. 
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Attac Norge 

Pb. 2883 Tøyen 

0608 Oslo 

22 98 93 04 

attac@attac.no 

www.attac.no 

Org.nr: 983 504 965 

 

 

 

         Oslo, 18. mars 2015  

 

 

Økonomisk støtte til Attac Norge 

 

Attac Norge takker for støtten vi fikk via NTL UiO sitt forslag på NTLs landsmøte i 2014. Det var et betydelig 

bidrag til vårt arbeid. Vi vil gjerne benytte muligheten ved NTL UiOs årsmøte til å søke videre støtte til å styrke 

vårt politiske arbeid. Attac Norge har en sårbar økonomi, men får gjort svært mye med lite ressurser.  

 

Siden 2013 har Attac lagt politisk press på myndigheter og drevet informasjonsarbeid om de nye handelsavtalene 

som forhandles frem utenfor WTO-systemet. I år har TTIP- og TISA-avtalene vært en hovedprioritet for Attac. Det 

vil de fortsette å være i året som kommer. Debatten om TISA går med mer oppmerksomhet inn i en ny fase, og 

Attac vil være en sentral aktør i å få avklart ubesvarte spørsmål og usikkerhet knyttet til avtalen. Norge har i sitt 

åpningstilbud ikke reservert seg mot å åpne opp høyere utdanning for konkurranse fra utenlandske aktører. 

 

Vi søker med dette om 5000 kroner til vårt arbeid med TTIP og TISA. Kontonummeret til Attac Norge er 

9001.07.98018. 

 

Attac vil bidra til offentlig debatt om TISA og TTIP 

Vi har allerede begynt: 

 Vi har utviklet kampanjesidene tisa.no og ttip.no 

 Etter press i 2013 fikk vi regjeringen til å legge ut mer informasjon på regjeringens nettsider 

 Vi har startet skoleringsarbeidet om TTIP og TISA: holdt foredrag for et tyvetalls organisasjoner, partier, 

på en rekke offentlige møter og skolert medlemmer.  

 Vi har deltatt på internasjonale samlinger og har et stort europeisk nettverk. 

 Arrangert en demonstrasjon mot TISA 11. oktober med mange tilsluttede organisasjoner og 

fagforeninger, bla. to NTL-foreninger, Fagforbundet og FO. Markeringen var en del av rundt 100 

markeringer mot TTIP og TISA over hele Europa denne dagen. 

 

mailto:attac@attac.no
http://www.attac.no/
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Vi vil gjøre mer 

Vi ønsker å lage en kampanje mot de TISA og TTIP  

 Utarbeide lettfattelig materiell som forklarer hva som er farene ved avtalene: 

o Dette er ikke handelsavtaler for å øke internasjonal handel i normal forstand. Dette er avtaler som vil 

gjøre demokratiske reguleringer ulovlige.  

o Avtalene vil flytte makt fra folkevalgte til multinasjonale storselskaper 

 Gjøre TISA til et tema i lokalvalgkampen 2015 

 Fortsette det aktive mediearbeidet for å presse fram svar på de kritiske feltene vi ikke vet nok om 

 

 

Attac skolerer og engasjerer befolkningen 

Attacs styrke er at vi er en medlemsorganisasjon. Du kan melde deg inn og bli aktiv i Attac, og få tilgang til 

ressurser og grupper som hjelper deg til å bidra politisk. Attac satser mye på skolering av frivillige. Å være en åpen 

organisasjon som driver med utadrettet arbeid er derfor viktig for oss, som å arrangere seminarer og offentlige 

markeringer. Vi har mange kontaktflater til fagbevegelsen, og ønsker å knytte våre perspektiver til deres. 

 

 

  Bilde fra solidaritetsmarkering for Spania og spanske arbeidere i Norge, mars 2014. 

 

Attac vil samtidig benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått! Med mer muskler og 

samarbeid kan vi sørge for at felleskap og rettferdig fordeling blir satt foran den sterkestes rett og økonomisk 

maktmisbruk. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Petter Slaatrem Titland 

Leder 

Attac Norge 
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Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - 

AEF 

 

Til alle fagforeninger og klubber 

         Oslo, oktober 2014 

SØKNAD OM BEVILGNING FOR 2015 

Vi tillater oss med dette å søke om bevilgning til vårt rus- og sosialpolitiske arbeid, som vi håper kan bli behandlet 

på deres årsmøte i 2015. 

 Vi er arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, med lokallag i de fleste av landets fylker. Vi er landets 

eneste edruskapspolitiske organisasjon, og vi jobber målbevisst med prioriterte satsingsområder. I inneværende 

periode er våre satsingsområder følgende: 

 

 Aktiv for barn og unge 

 Aktiv for forebygging mot rus 

 Aktiv for rusfrie soner  

 Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler 
           Aktiv som medmenneske er vårt hovedslagord. 

 

Siden 1972 har vi i regi av Barnas Ferieklubb årlig arrangert sommerleire for barn, ungdom og enslige forsørgere 

med barn. De fleste deltagerne rekrutteres fra sosial- og barnevernstjenesten, og for mange er dette det eneste 

ferietilbudet de har i løpet av sommeren. Leirene bygger på solidaritet og likeverd. Lik rett til deltagelse og 

påvirkning er grunnpilarene for Barnas Ferieklubb. 

Et prioritert arbeidsområde for AEF er ”Barn og Unge”. Dette prosjektet retter seg mot barn og unge som vokser 

opp i en hverdag preget av foreldrenes rusmisbruk. Disse barna er en utsatt gruppe som får liten oppmerksomhet 

i vårt velferdssamfunn. Det viser seg at barn som har vokst opp under slike forhold har fire ganger så stor risiko 

for selv å utvikle et rusmisbruk, og viser tegn til andre relaterte problemer.  Disse barna er overrepresentert i en 

rekke behandlings- og hjelpetiltak i Norge. Vi arrangerer kurs/ støttegrupper for barn av rusmisbrukere, og 

deltakerne kommer med meget positive tilbakemeldinger på hvor godt det er å bli sett og tatt på alvor.  

Vår organisasjon har lange tradisjoner i å stille opp for svake grupper i samfunnet for å lette deres hverdag og 

hjelpe dem på veien til en bedre livssituasjon. Ruspolitiske konferanser rundt om i landet bidrar til å sette disse 

sakene på dagsorden.  I 2015 vil vi starte opp et prosjekt på eldre og rus og sammenhengene mellom rusbruk og 

medisiner foreskrevet av lege, og overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen. For å være en 

organisasjon med politisk tyngde i det ruspolitiske arbeidet trenger vi mange medlemmer som kan være med å 

utføre de sosiale oppgavene vi har påtatt oss. Vi er avhengig av frivillig innsats fra våre medlemmer, og vi baserer 

vårt arbeid på medmenneskelighet og frivillighet. 

Vi håper dere vil være med på å støtte oss i vårt arbeid, og samtidig sette arbeiderbevegelses grunnideer om å ta 

vare på de svakeste ut i praksis. En eventuell bevilgning kan settes inn på kontor nr.: 9001.06.17471 

 

Med vennlig hilsen 

ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND 

Inger-Christin Torp                                                                                      Eva K Svensrud 

Forbundsleder         Forbundssekretær 
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Kjære Årsmøtet i Norsk Tjenestemannslag ved UIO 
 
Afghanistankomiteen takker for gaven fra årsmøtet 2014. Med deres støtte har 34 
kvinner studert, og blitt uteksaminert fra jordmorskolen i Jalalabad. At kvinner får 
tilgang til kvalifisert hjelp under svangerskap og ved fødsel er det mest avgjørende 
for at både mor og barn skal overleve fødsel. En solid satsning på utdanning av 
jordmødre gjør at barne- og mødre dødeligheten er redusert i Afghanistan.  
 
Afghanistankomiteen har ved inngangen til 2015 startet 2 nye jordmorskoler, og 2 
nye skoler for utdanning av helsesøstre. Totalt sett driver vi nå 8 skoler som utdanner 
kvinnelige helsearbeidere, med støtte fra Norad og svenske SIDA. Norad krever 
10 % innsamlede midler til prosjekter de støtter. Vi håper derfor årsmøtet har 
anledning til å støtte vårt arbeid for utdanning av jordmødre/helsesøstre også i 2015. 
Kvinnelige helsearbeidere er en viktig ressurs i lokalsamfunn i Afghanistan, da de 
ofte er de eneste som kan lese og skrive. De har tilgang til alle parter i en konflikt, og 
har en jobb der de redder liv. For mer informasjon, se vedlagt brosjyre om vårt arbeid.  
 
En donasjon til vårt arbeid kan gis til konto: 7877. 06. 53737 
 
Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen, kan dere 
kontakte meg på telefon 45252569 eller epost liv.kjolseth@afghanistan.no 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
  
 
Liv Kjølseth 
 

*Afghanistankomiteen har sendt oss informasjonsbrosjyren «Vårt jordmorprogram i Afghanistan». Fås tilsendt pr. 

e-post ved henvendelse til kontor@ntl.uio.no. 

mailto:liv.kjolseth@afghanistan.no
mailto:kontor@ntl.uio.no
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Til fagforeninger, politiske partier og organisasjoner 
 

Økonomisk støtte til 8. marsarrangementet i Oslo 
 

I år er det hundre år siden den internasjonale kvinnedagen først ble markert i Oslo, men 

markeringen i fjor viste at dagen fortsatt er viktig og nødvendig. Støtt årets markering! 
 

Vi bygger på stolte tradisjoner når arbeidet i 8. marskomiteen nå går for fullt. I fjor hadde vi 

fantastisk oppmøte på Youngstorget, men den økonomiske situasjonen er langt fra bra. 8. 

marstoget trengs i kampen for kvinners rettigheter, men det koster penger. Takket være mange 

støttespillere kan vi hvert år arrangere tog og markere viktige politiske saker. Vi håper derfor 

på støtte til årets arrangement. 
 

På parolemøtet 9. februarble 15 hovedparoler pluss en paraplyparole vedtatt til årets 8.mars-

tog. Parolene vil bli sendt på eget dokument og ligger også ute på vår facebook side. 

8.Marskomiteen markerer i år motstand mot regjeringas angrep på kvinners rettigheter, mot 

vold og overgrep, samt at vi setter fokus på internasjonal solidaritet. 

Vi ønsker velkommen bannere og plakater som samsvarer med intensjonene i de vedtatte 

hovedparolene. Arrangementet starter klokka 14.00 på Eidsvoll plass foran Stortinget. 
 

8.marskomiteen har et minimumsbudsjett som dekker kostnader til arrangementet, se nederst. 
 

Vi setter stor pris på all økonomisk støtte! 

8. marskomiteens kontonummer: 7874.05.30398 

Adresse: 8.mars-komiteen v/Kvinnefronten 

Merk betalingen med: 8. marskomiteen 
 

Informasjon om arrangementet er tilgjengelig på: https://www.facebook.com/8.mars Vi håper 

dere sprer informasjon om arrangementet på nettsider og i organisasjonen. For mer 

informasjon om 8. marstoget vennligst ta kontakt på 8.marskomiteen@gmail.com 

 

Vennlig hilsen 

8. marskomiteen i Oslo 2015 
 

Budsjett: 

INNTEKTER 

Overført fra forrige år       19405,- 

Støtte fra fagforeninger, organisasjoner mm    30000,- 
 

UTGIFTER 

Leie av torg med lyd         9000,- 

Annonsering, aviser, sosiale media     10000,- 

Design/Trykking av plakat og løpesedler      2000,- 

Blomster til appellanter        1200,- 

Overføring til neste år      27205,- 

SUM         49405,- 
 

 

 

https://www.facebook.com/8.mars
mailto:8.marskomiteen@gmail.com


 

 49 

 

 



 

 50 

 

 

 

 



 

 51 

 

 

C/O  

NTL ved UiO 

 

 

Adr:        c/o Erik Hagen, 

St.Halvardsgt 25a,       

0192 Oslo. 

Org nr 987 378 352 

Konto nr  9857.05.48999 

www.vest-sahara.no  
Deres ref Vår ref Kontakt Sted: Dato 

  eh info@vest-sahara.no 

Oslo 23.januar 2015 

 

 

Søknad om støtte til menneskerettighetsarbeid i okkuperte Vest-Sahara 

Støttekomiteen for Vest-Sahara takker NTL ved UiO for den hyggelige gaven fra årsmøtet 

2014 som støtte til arbeidet vi gjør for menneskerettighetene i de okkuperte områdene.  

Vedlagt er vår interne årsrapport for 2014. Vennligst ikke legg den ut på nettsider osv. 

Rapporten gir et godt inntrykk av hva slags type arbeid vi gjør i løpet av et år, finansiert av 

gaver som den vi fikk fra NTL.  

Siden den gang har situasjonen på bakken ikke blitt bedre. Flere av våre nære partnere i 

Vest-Sahara har tilbrakt lengre tid i fengsel. Sikkerhetsrådet står på stedet hvil, til tross for 

svært aktivt arbeid fra både USA og Storbritannia i rådet. Som tidligere ligger problemet ved 

Frankrike, som blokkerer for at menneskerettigheter og ytringsfrihet skal introduseres som 

del av FNs arbeid i territoriet. Frankrike er en nær alliert av okkupasjonsmakten Marokko. 

FNs handlingslammede operasjon i Vest-Sahara er en av få i verden som ikke har mandat til 

å rapportere på menneskerettighetsovergrepene de observerer. Internasjonale observatører 

som vil til området for å kartlegge situasjonen, kastes ut. I løpet av 2014 ble flertallet av de 

norske delegasjonene til Vest-Sahara pågrepet av marokkansk politi og utvist.  

Støttekomiteen for Vest-Sahara (www.vest-sahara.no) har siden 1993 arbeidet for å sette 

norsk og internasjonalt søkelys på menneskerettighetsbruddene i okkuperte Vest-Sahara. 

Arbeidet har bestått av kontakt opp mot internasjonale medier, trening av saharawier i de 

okkuperte områdene, innkjøp av kamera- og datautstyr for saharawiske aktivister, bistand 

for organisasjoners og mediers reiser til Vest-Sahara og politisk press opp mot både norske 

myndigheter, EU og FN-systemet.  

Arbeidet gjør vi i samarbeid med de saharawiske aktivistene, og med våre 

søsterorganisasjoner i et førtitalls land. Lobbyarbeidet har hatt helt konkrete resultater: Det 

faktum at Sikkerhetsrådet hvert år tvinges til å forholde seg til spørsmålet om 

menneskerettighetene skyldes i stor grad de koordinerte framstøtene fra solidaritetsmiljøet. 

http://www.vest-sahara.no/
mailto:info@vest-sahara.no
http://www.vest-sahara.no/
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Nå forbereder vi arbeidet opp mot FNs Sikkerhetsråds møte i april 2015, da mandatet til FNs 

operasjon i Vest-Sahara skal opp til ny behandling.  

Støttekomiteen vil med dette søke NTL ved UiO om støtte til arbeidet vi gjør for 

menneskerettighetene til det saharawiske folk. 

En sum i størrelsesorden av f.eks. 4.000 kroner vil utgjøre et betydelig bidrag for våre 

kampanjer.  

Ta gjerne kontakt om det er forhold som trenger ytterligere oppklaring. Vi kommer også mer 

enn gjerne på besøk for å gi innledning for dere.  

 

Vi ser fram til å høre fra dere.  

 

Mvh, 

/sign./ 

Erik Hagen, 

Daglig leder, 

Støttekomiteen for Vest-Sahara  

 

 

 

* Støttekomiteen for Vest-Sahara har sendt en rapport på 37 sider som gir godt innblikk i 

saken. Interesserte kan få tilsendt rapporten i sin helhet ved å ta kontakt med kontoret, 

kontor@ntl.uio.no. 

 

mailto:kontor@ntl.uio.no
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SØKNAD OM STØTTE KAMPANJE FAGBEVEGELSE OG EØS 2015: 

Sosial dumping knytta til arbeidsvandring er en utfordring i alle land i EU/EØS. EUs 

Vikarbyrådirektiv utløste store protester i Norge. På tross av tre handlingsplaner mot sosial 

dumping, er det store problemer som også har økt arbeidslivskriminalitet i Norge. Mye sosial 

dumping er knyttet til bemanningsbransjen der det er lavere lønn og uakseptable 

arbeidsvilkår. «Ansatte» mangler stillingsvern. Derfor burde arbeidsinnvandring vært 

kontrollert for å sikre norsk lønn for arbeid i Norge. Det betyr faste ansettelser i ordinære 

virksomheter. EØS og Vikarbyrådirektivet forhindrer dette. Fagbevegelsen fikk 

«likebehandlingsprinsippet» som i praksis er komplisert å håndtere.  

Parallelt har viktige politikkområder i EU vært omstridt. EUs Tjenestedirektiv i 2004 utløste 

store protester i EU. EU domstolen vedtok fire omstridte dommer (”Laval-kvartetten”) i 

2007/2008. Laval-dommen omdefinerte EUs Utstasjoneringsdirektiv fra 1996 fra å være et 

minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. ILO og Europarådet har kritisert dommene. 

Seinere i 2008 kom EUs Vikarbyrådirektiv som utløste store protester i Norge. Fagbevegelsen 

fikk «likebehandlingsprinsippet» som i praksis er komplisert å håndtere. Laval-dommen er 

utgangspunktet for norsk lov, dvs. at pensjon ikke er tatt med i likebehandlinga. Regjeringa 

bøyde av for ESA og trakk implementeringa av ILO 94.  EUs Håndhevingsdirektiv betyr at 

alle nye nasjonale tiltak mot sosial dumping skal godkjennes av EU kommisjonen.  

Vi ser samtidig at EØS blir en drivkraft for å bygge ned og privatisere viktig nasjonal 

infrastruktur innen samferdselssektoren. ESA blir ofte et virkemiddel for arbeidsgiverne for å 

trumfe nasjonal politikk og lovgivning. 

Faglig Utvalg i Nei til EU vil i samarbeid med forbund, fagforeninger, LO avdelinger og 

klubber i og utenfor LO samle økonomisk støtte for å øke informasjonsarbeid om EØS. 

Det betyr for informasjonsreiser til fagforeninger, kursvirksomhet, opptrykk av pamflett om 

EØS, og annonsering og Oppropskampanje Fagbevegelsen og EØS. 

 Alle store og små bidrag mottas med takk! 

SEND STØTTE TIL Kto 7874.42.00031.  

 

Med hilsen 

Boye Ullmann     Lill Sæther    

Faglig leder Nei til EU        Faglig sekretær    
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Forslag til NTL UiO sitt årsmøte 2015:  

Det foreslås at NTL UiO innvilger kr. 1.500,- i støtte til studentorganisasjonen Motmakt 

Blindern, slik at den kan videreføre sitt prosjekt «Motmat – Folkekjøkken på Blindern».  

Forslaget fremmes av Björn Fröhlich, Annika Rockenberger & Janicke Stensvaag Kaasa 

 

Bakgrunn:  

Motmakt Blindern har i fjor høst etablert et folkekjøkken på Blindern som baserer seg på 

overskuddsmat fra butikkene (dvs. mat som ellers ville blitt kastet). Folkekjøkkenet står på 

Frederikkeplassen annenhver uke og deler ut gratis, vegetarisk mat til alle som måtte ønske 

det. Tanken bak prosjektet er å gjøre oppmerksom på matkasting og skaffe til veie sunn og 

gratis mat til studenter (en målgruppe med økonomiske utfordringer). Vi er av den oppfatning 

at mat skal være gratis og til alle.  

Folkekjøkkenet vårt er et dugnadsprosjekt og baserer seg på frivillig arbeid. Vi henter 

overskuddsmat i butikkene og låner et privat kjøkken nærme UiO. Det vi trenger penger til er 

først og fremst en ny og større gryte og en liten paviljong, slik at vi får litt beskyttelse mot 

været. Ellers har vi meget begrensede utgifter som går til innkjøp av engangstallerkener og 

opptrykk av pamfletter som forklarer prosjektet.  

Motmakt er en antikapitalistisk og antiautoritær organisasjon som arbeider for 

direktedemokratisk organisering av både økonomien og samfunnet. Laget vårt på Blindern er 

åpent for alle som er tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi arbeider med å gjennomføre 

lesesirkler, foredrag, filmvisninger, samt andre prosjekter som synliggjør og fremmer 

frihetlig-sosialistisk ideologi. Vårt største prosjekt ved UiO hittil er «Motmat – Folkekjøkken 

på Blindern».  

Solidarisk hilsen. Björn Fröhlich (medlem av NTL UiO og aktivist i Motmakt Blindern) 


