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Forslag til forretningsorden 
 

Taletid 
 Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger under samme sak. Hvert valg regnes som 

egen sak. 
 

 Taletiden fem (5) minutter første gang og to (2) minutter andre gang, med unntak av 
innledningsforedrag til beretning, regnskap/budsjett, bevilgninger og valg. 

 
 Ordstyreren eller andre deltakere på årsmøtet har rett til å fremme 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. 

 

Forslag 
 Eventuelle forslag skal sendes på epost til kontor@ntl.uio.no 

 
 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. 

 

Avstemming 
 Avstemmingen foregår ved bruk av avstemmingsfunksjonen Polls i Zoom.  

 
 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 2020—
2021 
 

Foreningens tillitsvalgte i perioden 

Styret 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

LEDER Natalia Zubillaga 
Seniorkonsulent, SV, Sosialantropologisk 
institutt 

NESTLEDER 
Marianne Midthus 
Østby 

Seniorrådgiver, MED, Institutt for klinisk 
medisin 

SEKRETÆR Tobias Langhoff 
Senioringeniør, USIT, Seksjon for integrasjon og 
elektroniske identiteter 

KASSERER Torgeir Lebesbye Senioringeniør, MN, Institutt for informatikk 

STYREMEDLEM Gabrielle Tandberg 
Seniorkonsulent, EA, Gruppe for 
arrangementsstøtte 

STYREMEDLEM Gry Bruland Larsen 
Seniorkonsulent, MF, Institutt for klinisk 
medisin 

STYREMEDLEM Jord Nylenna Seniorkonsulent, LOS, Seksjon for opptak 

STYREMEDLEM Kari Berit Judin Renholder, Eiendomsavdelingen, Gaustad 

STYREMEDLEM Truls Strand Offerdal 
Stipendiat, HF, Institutt for medier og 
kommunikasjon 

1. VARA Kari Sletnes Universitetslektor, HF, Filosofi 

2. VARA Geir Mathiessen Driftsleder, EA, Driftsområde Sentrum 

3. VARA Siv Håberg Seniorkonsulent, SV, Institutt for statsvitenskap 

4. VARA Tom Thorsen Senioringeniør, MN, Kjemisk institutt 
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Ny Giv 
 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

REDAKTØR Solveig Blomstrøm Nordbø Seniorkonsulent - Seksjon for digitale 
tjenester 

REDAKSJONSMEDLEM Elisabeth Augdahl  Førstekonsulent økonomiseksjonen - 
IMB MedFak 

REDAKSJONSMEDLEM Astrid Helene Olsen Førstekonsulent - Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning 

REDAKSJONSMEDLEM Axel Hjelme Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen 
- Juridisk fakultet 

REDAKSJONSMEDLEM Benjamin Skiaker Myrstad 
Overingeniør - Seksjon for digitale 
tjenester  

REDAKSJONSMEDLEM Ellen Evju Jahr 
 

Seniorkonsulent - 
Kommunikasjonsseksjonen ved Det 
humanistiske fakultet 

REDAKSJONSMEDLEM 
(FOTOGRAF) Shane David Colvin Senioringeniør - 

Fakultetsadministrasjonen, UV 

 

 

Studieutvalget 
 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

LEDER Turi Lindalen Seniorkonsulent - Den internasjonale 
sommerskolen 

MEDLEM Kaja Santelmann Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen, Juridisk 
Fakultetet  

MEDLEM Gry Stubberud Førstekonsulent - Seksjon for fellestjenester 
Helsam 

MEDLEM Kristin Storbæk Rådgiver - Seksjon for samfunnskontakt og 
arrangementer 

MEDLEM Jord Nylenna Seniorkonsulent - Seksjon for opptak 

MEDLEM Joachim Pacheco-Lie Seniorkonsulent, Fakultetsadministrasjonen UV 
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Fakultetstillitsvalgte 
FAKULTET NAVN 

DET HUMANISTISKE FAKULTET Øystein Bjarne Ekevik 
Vara: Anne Lise Bækholt Pound 

DET JURIDISKE FAKULTET Karianne Stang 
Vara: Axel Hjelme  

DET MATEMATISK-
NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

Tom Thorsen 
Vara: Ole Dorholt 

DET MEDISINSKE FAKULTET Marianne Midthus Østby 
Vara: Gry Bruland Larsen 

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET May-Helen Losoa Forsberg 
1. vara: Anne Grethe Søreng 
2. vara: Trine Elin Brobakke Lang 

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE 
FAKULTET 

Caroline Hals 
Hannah Bergh-Johansen t.o.m. desember 2020 
Siv Håberg t.o.m. mars 2021 
Vara: Elin Arntzen f.o.m. mars 2021 

DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE 
FAKULTET 

Ragnhild Gotaas Torvik 
Vara: Kristin Schøyen Grude t.o.m november 
2020 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Merethe Bloch t.o.m. mai 2020 
Hans Henrik Olsen 

KULTURHISTORISK MUSEUM Tone Cecilie Simensen Karlgård 
Vara: Ralfs Znotis 

NATURHISTORISK MUSEUM Åge Brabrand t.o.m. februar 2021 
Petter Bøckman f.o.m. februar 2021 

LOS - EIENDOMSAVDELINGEN Gabrielle Tandberg 
Vara: Ravichandrazan Shanmuganathan 

LOS – USIT Tobias Langhoff 
Vara: Ole Kristian Holseth 

LOS – AVDELING FOR 
STUDIEADMINISTASJON 

Kirsti Margrethe Mortensen 

CICERO Bård Lahn  
Helene Amundsen 
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Valgkomiteen  
NAVN STILLING – TILKNYTNING 

Hans Henrik Olsen 
(leder)  

Seniorkonsulent, UB, HumSam-bibliotek 

Kirsti Ales Dalseth Avdelingsleder, MN, Kjemisk institutt 

Ole Dorholt Senioringeniør, MN, Fysisk institutt 

Øystein Ekevik Senioringeniør, HF, IT-seksjonen 

Caroline Hals Seniorkonsulent, SV, Psykologisk institutt 

Gyda Kjekshus Seniorrådgiver, USIT t.o.m. januar 2021 

 
 

Andre tillitsvalgtverv 

UTVALG NAVN 

NTLS LANDSSTYRE Natalia Zubillaga 

NTLS FYLKESUTVALG OSLO Sara Sundby  

NTL UNG Turi Lindalen (valgkomité) 

LO I OSLO Natalia Zubillaga (nestleder LO i Oslo) 
Anne Lise Pound (representantskapet) 
Axel Hjelme (representantskapet) 
Marianne Midthus Østby (representantskapet) 
Caroline Hals (vara representantskapet) 
Gry Bruland Larsen  (vara representantskapet) 
Hans Henrik Olsen  (vara representantskapet) 
Ravichandrazan Shanmuganathan  (vara 
representantskapet) 
Olaf Svorstøl (vara representantskapet) 

8. MARSKOMITEEN I OSLO Natalia Zubillaga (AU) 

STUDENTENES OG 
AKADEMIKERNES 
INTERNASJONALE HJELPEFOND 
(SAIH) 

Torgeir Lebesbye (styrerepresentant ) 
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Representanter til råd og utvalg 
RÅD/UTVALG NAVN 

KULTUR- OG VELFERDSUTVALGET 
VED UIO 

Katja E. Andersson 

DET SENTRALE 
ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 

Natalia Zubillaga  
Marianne Midthus Østby (vara) 

OPPTAKSKOMITEEN FOR 
UNIVERSITETETS BARNEHAGER 

Ingen per dags dato 

AKAN HOVEDKONTAKTER VED UIO Dag Andreas Vargset 

UNIVERSITETSSTYRET – 
REPRESENTANT FOR TEKNISK-
ADMINISTRATIVT ANSATTE 

Marianne Midthus Østby 

KOMITÉ FOR EKSTERNE KANDIDATER 
TIL UNIVERSITETSSTYRET 

Torgeir Lebesbye 

STYRET UNIFORUM OG APOLLON Natalia Zubillaga (oppnevnt av 
tjenestemannsorganisasjonene) 

  

 
 

Medlemmer av ansettelsesråd 

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

STED NAVN 

Det humanistiske fakultet Siri Aamodt 
Vara: Nora Birkeland 

Det juridiske fakultet 
Gro Halvorsen 
Vara: Anne-Brit Strandset 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Marianne Andresen 
 

Det medisinske fakultet 
Gry Bruland Larsen 
Vara: Venke Jenssen 

Det odontologiske fakultet Marianne Midthus Østby 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Aashild Ramberg 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Cindy Grønsberg 

Universitetsbiblioteket 
Hans Henrik Olsen 
Vara: Lisette Berger Brunvoll 

Universitetsbibliotekarer 
Lars Lørdahl 
Vara: Federico Aurora 

Tilsettingsrådet ved museene Ann-Helen Rønning (NHM) 
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Medlemsstatistikk  
 

 2021 
PR 
25.3.21 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

TOTALT 1725 1674 1656 1653 1594 1539 1528 1476 

FRI TREKK 504 478 456 417 382 352 345 325 

BETALENDE 1221 1196 1199 1236 1211 1187 1183 1151 
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Foreningens virksomhet i perioden 

Møter 

Styrets møtevirksomhet 
2020: 4. mars, 25. mars, 6. april, 22. april, 6. mai, 20. mai, 3. juni, 24. juni, 18. august, 16. 
september, 13. oktober, 10. november, 18. november, 8. desember 
 
2021: 12. januar, 2. februar, 10. mars, 6. april, 13. april 

 

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

 

Seminarer for styret og tillitsvalgte: 
10. desember – Kvantitet eller kvalitet? Hvordan kan en tillitsreform erstatte markedsstyringen 
i Akademia. Åpent webinar 

11. desember – Internseminar for styre og tillitsvalgte om omstilling og tillitsreform 

 

Tillitsvalgtsmøter 
De tillitsvalgte har hatt møter hver tredje uke.  

 

NTL UNG  
Foreninga arrangerte valg av delegater til 2021-konferansen 4. mars. Professor ved ISS, Magne 
Flemmen innledet om hvordan klasseforskjeller påvirker egen vurdering av politisk 
kompetanse. Følgende delegater ble valgt av og blant NTL UiOs Ung-medlemmer: Solveig 
Blomstrøm Nordbø, Joachim Pacheco-Lie, Astrid Helene Olsen og Benjamin Skiaker Myrstad. 
Maren Holthe Hedne er vara.  
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Medlemsmøter 
 

  

DATO SAK 

3. JUNI 2020 VELKOMSTLUNSJ ENGELSKSPRÅKLIGE 
MEDLEMMER 

30. SEPTEMBER 2020  TARIFFLUNSJ – FORELØPIG STATUS FOR 
TARIFFOPPJGØRET 

19. OKTOBER 2020 MEDLEMSMØTE OM TARIFFOPPGJØR 

26. OKTOBER 2020 VELKOMSTMØTE NYE MEDLEMMER 

2. NOVEMBER 2020 NHM: MEDLEMSMØTE  

9. NOVEMBER 2020 KHM: MEDLEMSMØTE  

25. NOVEMBER 2020 OD: MEDLEMSMØTE 

11. JANUAR 2021 MEDLEMSMØTE OM OU-IT 
(ORGANISASJONSITVIKLINGSPROSJEKTET FOR IT) 

14. JANUAR 2021 UB: MEDLEMSMØTE OM OMORGANISERING  

10. FEBRUAR 2021 MEDLEMSMØTE OM OU-IT 

16. FEBRUAR 2021 NHM: MEDLEMSMØTE MED VALG AV 
TILLITSVALGTE 

2. MARS 2021 KLIMAMØTE – UIO SOM GRØNN ARBEIDSPLASS 

3. MARS 2021 SV: MEDLEMSMØTE MED VALG AV TILLITSVALGTE 

4. MARS 2021 DELEGATVALG NTL UNG-KONFERANSEN MED 
INNLEDNING AV MAGNE FLEMMEN 

10. MARS 2021 ARKIV: MEDLEMSMØTE FØR DRØFTING AV 
FUNKSJONS- OG BEMANNINGSPLAN  

15. ARPIL 2021 FORSKNING OG ARBEIDSTID. WEBINAR 
ARRANGERT AV NTL-FORENINGENE I FOU-
SEKTOREN.  
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Informasjon, drøfting og forhandlingsmøter (IDF) 
Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2020 (mellom hovedtillitsvalgte og 
universitetsledelsen/fagavdelinger) 
 

MØTESTATUS SAK DATO 
INFORMASJON Sakskart til universitetsstyremøte 14. februar 

Tildelingsbrev fra KD 2020 
Orientering om status, vurdering av mulighet for å 
etablere en felles fakultetsadministrasjon for MED 
og OD 
Presentasjon av SUM, organisering og 
bemanning 

16. JANUAR 

DRØFTING Organisering av sentraliserte økonomifunksjoner i 
LOS, prosess og tidsplan 
Kursporteføljen 

16. JANUAR 

DRØFTING Strategi 2030 29. JANUAR 

INFORMASJON Den økonomiske situasjonen i LOS 
Regulering av Botanisk hage 

29. JANUAR 

INFORMASJON Kommunikasjonsarbeidet ved UiO 
Orientering om status: BOTT: prosjekt økonomi 
og lønn og BOTT: prosjekt saksbehandling og 
arkiv 
UiO: Livsvitenskapbygg og organisering 
UiO-IT: opplegg for workshop og rapporter 

30. JANUAR 

DRØFTING Bruk av stillingskode for studenter uten 
mastergrad som underviser 

07. FEBRUAR 

INFORMASJON Status for HR BOTT 11. FEBRUAR 

INFORMASJON Status, UiO: saksbehandling og arkiv 
Orientering om status, vurdering av mulighet for å 
etablere en felles fakultetsadministrasjon for MED 
og OD 
Oppfølgingstiltak etter BDO-rapport 

13. FEBRUAR 

DRØFTING Prosjektbeskrivelse for gjennomføringsprosjektet 
for en samlokalisert arkivtjeneste 
IDF-plan for program for administrativ forbedring 
og digitalisering 
Organisering av sentraliserte økonomifunksjoner i 
LOS, behandling av forslag til ny organisering 

13. FEBRUAR 

INFORMASJON Sakskart til universitetsstyremøte 10. mars 

Virksomhetsrapport T3/2019 

20. FEBRUAR 

DRØFTING Årsrapport 2019 20. FEBRUAR 
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DRØFTING Bestilling: lokal drøfting av midlertidighet og 
innleie 
Oppfølging av tiltaksplan for karriereutvikling  

27. FEBRUAR 

INFORMASJON Bruk av 2.5.3, 2.5.5 og midlertidig kronetillegg i 
2019 
Årsrapport 2019 fra EIR 
Søknad til KD om midler til oppgradering og 
tilpasning til forsknings- og utdanningsareal 
Status for bygge- og eiendomssaker 

27. FEBRUAR 

DRØFTING Søknad til KD om midler til oppgradering og 
tilpasning til forsknings- og utdanningsareal 

05. MARS 

INFORMASJON Evalueringskriterier, rapportene ferdigstilt 
Status for BOTT ØL mottaksprosjekt og 
involvering av fagforeningene i henhold til 
hovedavtalen 

05. MARS 

INFORMASJON HR-BOTT status for DFØs prosess 
Møte om beredskapssituasjonen i forbindelse 
med korona 

12. MARS 

INFORMASJON Møte om beredskapssituasjonen i forbindelse 
med korona 

16. MARS 

INFORMASJON Møte om beredskapssituasjonen i forbindelse 
med korona 

19. MARS 

INFORMASJON Møte om beredskapssituasjonen i forbindelse 
med korona 

23. MARS 

INFORMASJON Møte om beredskapssituasjonen i forbindelse 
med korona 

26. MARS 

INFORMASJON Status prosjekt for Livsvitenskapsbygget 
Status for beredskapssituasjonen 
Rett til undervisningstermin samt 2.5.3-forhandling 
knyttet til lønn for meritterte undervisere 

02. APRIL 

DRØFTING Evalueringskriterier for organisasjonsutvikling av 
UiOs IT-virksomhet 
Vaktplan for digitale tjenester ved USIT 

02. APRIL 

DRØFTING Retningslinjer for tilgang til bygninger for studenter 
og ansatte 
UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater 

03. APRIL 

INFORMASJON Sakskart til universitetsstyremøte 5. mai 
Status for beredskapssituasjonen 

Humaniorastrategi 

16. APRIL 

DRØFTING Retningslinjer for forlengelse av midlertidige 
stillinger for forskere med uttak av 
foreldrepermisjon 

16. APRIL 
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Videreføring av UiO: Livsvitenskap 
Prosjektplan OU-IT 
Evalueringskriterier OU-IT 
Vaktplan USIT 

INFORMASJON Rapportering til styret – risikostyring og 
konsekvenser av korona 
Situasjonen ved sommerskolen i 2020 
Prosjekt organisasjonsutvikling av UiOs IT-
virksomhet - vurdering av dagens organisering 

23. APRIL 

DRØFTING Midlertidighet i LOS og sentre direkte under 
universitetsstyret 

30. APRIL 

INFORMASJON Tilrettelegging og oppfølging av ansatte på 
hjemmekontor 
Åpning av Botanisk hage 
Digitalisering av undervisning høsten 2020 
Tilgang til universitetets bygg og arealer 
Årsplan 2021-2023 

07. MAI 

DRØFTING Prosjekt OU-IT: organisatoriske modeller i den 
videre vurderingen 
Rekruttering av vitenskapelig ansatte: mandat for 
arbeidsgruppen 
Stortingsmeldingen om styringspolitikk 
Fordeling 2021 

07. MAI 

DRØFTING UiOs varslingsrutiner 
Ny universitets- og høyskolelov: UiOs innspill til 
Aune-høringen 

14. MAI 

INFORMASJON Status BOTT Økonomi og lønn 14. MAI 

DRØFTING Midlertidighet ved UiO 28. MAI 

INFORMASJON Organisatorisk tilhørighet for sentralisert 
arkivtjeneste i LOS 

28. MAI 

DRØFTING Prosjekt OU-IT: valg av modell 
Forlengelse av Helpdesk for digitale tjenester 
Organisatorisk tilhørighet for sentralisert 
arkivtjeneste i LOS: prosess og fremdriftsplan 
Evaluering av LINK 

04. JUNI 

INFORMASJON Status koronasituasjonen 
Sakskart til Universitetsstyremøte 23. juni 
Høringsuttalelse til ny universitets- og høyskolelov 

04. JUNI 

DRØFTING Studietilbud 2021 – 2022 
Humaniorastrategi 
De Schreinerske samlinger 

09. JUNI 

INFORMASJON Virksomhetsrapport T1/2020 12. JUNI 
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DRØFTING Fordeling 2021 12. JUNI 

INFORMASJON Status koronasituasjonen 
Organisatorisk tilhørighet for eSak: oppnevning av 
styringsgruppe og revidert tentativ fremdriftsplan 
Vurdering av felles fak.adm OD/MED: 
styringsgruppens anbefaling 

18. JUNI 

DRØFTING Prosjekt OU:-IT: valg av modell 18. JUNI 

INFORMASJON Undervisning på kveldstid høstsemesteret 2020 25. JUNI 

DRØFTING Organisering, navneendring og funksjons- og 
bemanningsplan FADM 
Retningslinjer for fjernarbeid/hjemmekontor 

25. JUNI 

INFORMASJON Status BOTT 26. JUNI 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 11. AUGUST 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 13. AUGUST 

INFORMASJON Oppnevning av søkerkomite for rektorvalget i 
2021 

19. AUGUST 

INFORMASJON Status for koronasituasjone 
Sakskart til universitetsstyremøte 8. og 9. 
september 
UiOs veikart for forskningsinfrastruktur 

20. AUGUST 

DRØFTING Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved røde 
dager i sensurperioden 

20. AUGUST 

INFORMASJON Status for Livsvitenskapsbygget 
Status koronasituasjonen 
Status for Helpdesk for digitale tjenester 

27. AUGUST 

DRØFTING Retningslinjer for universitetsbibliotekarer 10. SEPTEMBER 

 Rammen for, og fordeling av tillitsvalgtressurser 
Planlegging av møte om evaluering av 
partssamarbeidet ved UiO 

10. SEPTEMBER 

 Omorganisering av arkivfunksjonen og forslag om 
å flytte eSak til Avdeling for personalstøtte. Dialog 
om forhandlinger 

17. SEPTEMBER 

INFORMASJON Informasjon om videre prosess for implementering 
av styrets vedtak om samorganisering av 
arkivfunksjonen ved UiO 
Status for koronasituasjonen 
Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet – 
utkast prosjektplan og dialog med fakulteter og 
enheter 

17. SEPTEMBER 
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FORHANDLING Forhandling om endret organisatorisk tilhørighet 
for Seksjon for forvaltning av elektronisk 
saksbehandling og dokumentasjon (eSak) 

24. SEPTEMBER 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 
Sakskart for universitetsstyremøte 20. oktober 
Tidsplan for rektor- og styrevalg 2021 

1. OKTOBER 

DRØFTING Rettigheter til digitalt undervisningsmateriale og 
kompensasjon for gjenbruk 
Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner 
Museumspolicy for UiO 

1. OKTOBER 

INFORMASJON Budsjettinnspill 2022 til departementet  
Virksomhetsrapport 2. tertial 2020 
Exphil 
Informasjon om koronasituasjonen ved UiO 
Nasjonalt masteropptak 
Implementering av styrets vedtak om 
samorganisering av arkivfunksjonen ved UiO, 
oppnevning av deltakere til arbeidsgruppen 

8. OKTOBER 

DRØFTING Fordeling 2021 
Årsplan for 2021-23 
UiOs reviderte utviklingsavtale med KD 
Veileder for medvirkning og medbestemmelse i 
endringsprosesser ved UiO 
Vedtektsendringer for CICERO 

8. OKTOBER 

DRØFTING Veileder for medvirkning og medbestemmelse i 
endringsprosesser ved UiO 
UiOs mobilitetsplan 

15. OKTOBER 

INFORMASJON Informasjonspakke som lokale ledere kan bruke 
for å informere ansatte som berøres av BOTT 
økonomi og lønn 
Prosjekt OU-IT: skisse til anbefaling til 
styringsgruppen 

29. OKTOBER 

DRØFTING Prosjekt OU-IT: oppsummering av dialogmøter 
med enhetene og oppfølging av tentativ 
anbefaling til styringsgruppen 
Avtale om bruk av overtidsarbeid ved vakt- og 
alarmsentralen i EA 

05. NOVEMBER 

INFORMASJON Status for oppfølging av tiltaksplan i arbeidet med 
midlertidighet ved UiO 

05. NOVEMBER 

DRØFTING Evaluering av partssamarbeidet ved UiO 05. NOVEMBER 

DRØFTING Informasjons- og dialogmøter mellom BOTT og de 
ansattes organisasjoner 

06. NOVEMBER 

INFORMASJON Koronasituasjonen ved UiO 06. NOVEMBER 
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DRØFTING Prosjekt OU-IT: oppsummering av dialogmøter 
med enhetene og oppfølging av tentativ 
anbefaling til styringsgruppen 
Fordeling av tillitsvalgtressurser 

12. NOVEMBER 

INFORMASJON BOTT økonomi og lønn: roller og vesentlig 
endring 

18. NOVEMBER 

INFORMASJON Status koronasituasjonen 
Sakskart til universitetsstyremøte 8. desember 

19. NOVEMBER 

DRØFTING Tentativ fremdriftsplan for implementering av 
sentralisert arkivfunksjon 
Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten 

19. NOVEMBER 

INFORMASJON Oppfølging av økonomisk utvikling OD 
Enhet for internrevisjon: årsplan 2021 
Fudan European Centre for China Studies 
(FECCS) - Ressursbehov og finansiering 

26. NOVEMBER 

DRØFTING Feltavtalen 
Undervisning på kveldstid 

26. NOVEMBER 

INFORMASJON BOTT økonomi og lønn: implementeringsplan 10. DESEMBER 

DRØFTING BOTT økonomi og lønn: opplæringsplan 10. DESEMBER 

FORHANDLING Sammenslåing av Underavdeling prosjekt og 
Underavdeling for plan og utredning i 
Eiendomsavdelingen 

17. DESEMBER 

 Bruk av overtid ved Vakt- og alarmsentralen i EA 17. DESEMBER 

INFORMASJON CIRCLE U. 
STATUS FOR BOTT SAKSBEHANDLING OG 
ARKIV 
STATUS FOR KORONASITUASJONEN, INKL. 
PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 

17. DESEMBER 
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Medieoppslag 2020 – 2021 
 

DATO STED SAK 
2020  
9. JUNI Uniforum «Slik kan korona påvirke lønnsutviklingen på 

UiO» Intervju, Natalia Zubillaga 
21. AUGUST Uniforum «Koronaeffekten: Nå har ledere lært at de kan ha 

tillit til sine ansatte», kommentar Natalia 
Zubillaga 

24. AUGUST Uniforum «Fagforeningen støttet Graver i 2017. Dette sier 
de nå.» Intervju, Natalia Zubillaga 

8. SEPTEMBER Uniforum «Frykter permanent omorganisering» Intervju, 
Natalia Zubillaga 

15. OKTOBER Frifagbevegelse «Syv foreningsledere om lønnsoppgjøret i staten: 
Forskjellene vil øke», Natalia Zubillaga 

23. OKTOBER Frifagbeveglse «De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år 
på rad. Det provoserer de tillitsvalgte» 

17. NOVEMBER Uniforum «Sannsynligvis slutt med gratis parkering på UiO» 
19. NOVEMBER Uniforum «Svein Harald Milde har vendt tilbake til 

heimekontoret» 
24. NOVEMBER Uniforum «UiO-professorer fortviler over at 

gratisparkeringen kan forsvinne» 
21. DESEMBER Frifagbevegelse «Regjeringsskifte er ikke nok. For 2021 ønsker jeg 

meg en ny politisk kurs» 
2021 
15. FEBRUAR Uniforum «Ansatte frykter uforutsigbarhet før 

omorganisering», Natalia Zubillaga 
22. FEBRUAR NTL-magasinet «Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg 

var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var» 
1. MARS Uniforum «Protesterer mot omorganisering: – Signaliserer 

at HMS og beredskap er mindre viktig» 
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Øvrige arrangementer 
Corona-pandemien satte en effektiv stopper for våre fysiske arrangementer. Noe ble erstattet av 
digitale møter, mens andre treff har utgått. Foreninga deltok i digitalt 1. mai-tog. 

 

Markering av 40- og 25års medlemskap 
Dette tildeles medlemmer som har 25 års sammenhengende medlemskap i NTL eller 40 års 
sammenhengende medlemskap i LO-forbund.  

I normalår inviteres jubilantene til feiring av langt og trofast medlemskap med kake og taler, 
men dette lot seg ikke gjøre i 2020. Diplomer og jubileumsnåler er sendt ut per post og vi håper 
å kunne invitere 2020-jubilantene på et senere tidspunkt.   

 

Fanemarkeringer 
Fanemarkeringene er viktige solidaritetsmarkeringer og har lang tradisjon i fagbevegelsen. Vi 
håper at enda flere tillitsvalgte har anledning til å bli med på disse markeringene i kommende 
periode. 

29. august – Motdemonstrasjon mot SIAN 

8. september – Fanemarkering mot ESAs angrep på seriøsitetsmodellene 

23. september – Støttemarkering for streikende vektere 

9. oktober – Støttemarkering for streikende vektere 

8. desember – Fanemarkering for oppsagte tillitsvalgte i Schindler heis 

15. januar – Støttemarkering for streikende i private helse- og omsorgstjenester 
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Rapporter 
 

Rapportering på hovedoppgaver 
FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK 

Eiendomssaken 

I 2020 ønsket regjeringen nok en gang å overføre universitetenes bygningsmasse til Statsbygg. 
Forslaget ble møtt med unison motstand i sektoren, og NTL UiO stod i front for å stoppe dette. 
Som et viktig ledd i dette arbeidet bestilte vi, i samarbeid med NTL- foreningene i sektoren, en 
rapport fra DeFacto som slo beina under argumentasjonen regjeringa hadde lagt fram. NTL UiO 
frontet saken i media og deltok i både skriving av høringssvar og i selve høringen på Stortinget. 
Og vi lyktes. I mai 2020 valgte regjeringa å skrinlegge en overføring til Statsbygg, og nok en gang 
ble høyresidas poltikk slått tilbake. Men i januar 2020 kom et lite tilbakeslag. Bortgjemt i en 
ekstraproposisjon om endringer i statsbudsjettet grunnet koronasituasjonen foreslo regjeringa å 
frata Universitetet i Oslo (UiO) eierskapet over det nye Livsvitenskapsbygget. Forslaget ble 
vedtatt av Stortinget i februar 2021. Om regjeringen nå velger å ta kampen for overføring av 
universitetsbygg til Statsbygg bygg for bygg vites ikke. NTL UiO kommer til å følge godt med på 
hva som skjer videre fremover og vil jobbe hardt for at dette ikke skal bli en realitet.  

 

Tillitsreform – samarbeid med NTL Universiteter/høgskoler /forskningsinstitutter og De 
Facto 

Gjennom en årrekke har universiteter og høyskoler måttet tilpasse seg en styringsmodell hvor 
markedsmekanismer blir stadig mer dominerende, såkalt New Public Management. 
Forventninger om økt produktivitet øker i takt med at budsjettene kuttes.  Institusjonene skal 
øke studiepoengproduksjonen, forskere skal publisere mer, og studenter opplever at deres 
viktigste bidrag til samfunnet er å fullføre graden til normert tid.  

Som et motsvar til markedsstyringa arbeides det med en tillitsreform i offentlig sektor. Nøyaktig 
hva som ligger i en slik tillitsreform, og hvordan den vil se ut for vår sektor, er imidlertid uklart. 
NTL UiO, i samarbeid med NTL- foreningene i sektoren, har derfor igangsatt et prosjekt med 
DeFacto. Målet med prosjektet er å utforske hvordan en tillitsreform i universitets- og 
høyskolesektoren kan og bør se ut, og hvordan den kan brukes til å møte de særegne 
utfordringene vi står ovenfor. Vi vil med dette prosjektet også søke å jobbe frem konkrete mål og 
krav som er viktige for oss i realiseringen av en slik tillitsreform, og utfordre partiene på dette 
frem mot Stortingsvalget høsten 2021.  

Startskuddet for prosjektet gikk 10. desember 2020. Da arrangerte NTL UiO et åpent webinar 
med temaet «KVANTITET ELLER KVALITET - Hvordan kan en tillitsreform erstatte 
markedsstyringen i akademia?».  Med oss på webinaret var Roger Heimli (nestleder i LO og leder 
av LOs arbeidsutvalg om tillitsreform), Tereza Østbø Kuldova og Eivind Falkum 
(Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet), samt Aksel Tjora (professor i sosiologi ved NTNU og 
redaktør av antologien Universitetskamp). 
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PERSONALPOLITIKK 
 
Forhandlinger om arkiv 

Universitetsstyret vedtok i oktober 2019 at «Arkivtjenesten ved UiO organiseres og 
samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og 
dokumentasjon (eSak) i Avdeling for administrativ støtte (ADS)». I universitetsstyrets vedtak 
stod det dermed eksplisitt hvor den nye arkivtjenesten skulle plasseres. 

Forut for universitetsstyrets vedtak ble det av arbeidsgiver presisert at eSak verken skulle bytte 
navn (som kunne oppfattes som opprettelsen av en ny seksjon) eller flyttes på organisatorisk 
(endring i organisasjonskartet). At samlokaliseringen av arkiv ikke medførte noe endring av 
organisasjonskartet, var dermed et viktig premiss for at saken ble behandlet som drøfting etter 
HA § 18, og ikke forhandling etter HA § 19 2a.  

Når det snaue 6 måneder etter universitetsstyrevedtaket kom forslag fra universitetsdirektøren 
om å endre organisatorisk tilhørighet for eSak for å kunne realisere styrevedtaket, var et viktig 
premiss for vedtaket om sentralisering av arkiv etter NTLs syn endret.  NTL UiO krevde derfor at 
saken skulle forhandles, ikke drøftes. Premisset for at saken har vært gjenstand for drøftingen og 
ikke forhandling har hele tiden vært at eSak verken skulle bytte navn, eller flyttes på 
organisatorisk. Når arbeidsgiver så foreslår å flytte eSak fra Avdeling for økonomi og 
virksomhetsstyring til Avdeling for personalstøtte, mente NTL at Hovedavtalens tre krav til 
forhandling var oppfylt og at saken skulle forhandles. Arbeidsgiver holdt fast ved at det her var 
snakk om to separate vedtak og at sentralisering av arkivfunksjonen fortsatt var gjenstand for 
drøfting. Arbeidsgiver måtte allikevel bøye av, og fagforeningene fikk flytting av e-sak opp til 
forhandling. Forhandlingen fant sted 24.9.2020. Vi fikk altså ikke fullt gjennomslag for vårt syn 
om at både sentraliseringen av arkivtjenesten og flytting av eSak ble gjenstand for forhandling, 
men vi fikk markert NTLs posisjon tydelig. Vi opplever også å ha fått aksept fra arbeidsgiver om 
at medbestemmelsesretten skal håndteres på en mer ryddig måte ved neste korsvei.  

 

OU- IT 

I juni 2019 vedtok universitetsstyret at det skulle gjennomføres en oppfølging av masterplanen i 
form av et nytt organisasjonsutviklingsprosjekt kalt OU-IT. NTL UiO har vært tett på OU- IT 
gjennom hele prosessen. Saken har vært gjenstand for informasjon og drøfting i flere omganger 
og NTL UiO har hatt jevnlig møter med våre berørte medlemmer på IT gjennom hele prosjektet. 
Vi har vært en tydelig stemme for våre medlemmers synspunkter i alle møter, utfordret 
prosjektet og ledelsen på realitetene, konsekvensene og risiko.  

Prosjektet utredet 3 alternative modeller, eller veivalg, til dagens IT- organisering: Modell 0+ 
(Samarbeid), modell 1 (Tilpasset) og modell 2(Felles).  I prosjektets sluttrapport lå det en 
anbefaling om at universitetsstyret skulle vedta modell 1 (Tilpasset).  

NTL ble sammen med de andre tjenestemannsorganisasjonene ved UiO innkalt til forhandlinger 
om anbefalt modell 1 (Tilpasset) 28.1.21. Etter tøffe forhandlinger godtok vi et 
forhandlingsresultat basert på Modell 1 (Tilpasset), forutsatt at det ble gitt noen garantier fra 
arbeidsgiver knyttet til videre prosess og som var i tråd med våre medlemmers 
tilbakemeldinger.  



 

 23 

Selv om anbefalt modell 1 (Tilpasset) har mange svakheter, og vi gjerne skulle sett at UiO gikk 
inn for modell 0+, så har NTL UiO fått lagt noen premisser for fremtidig organisering av IT- 
tjenester ved UiO. Det vi har vært mest opptatt av, og som vi har fått gjennomslag for er:   

 Ingen oppsigelser 
 Enighet med arbeidsgiver om at prosjektet ikke har som mål å bruke mindre ressurser 

på IT, dvs. ingen innsparingsplan 
 Ny organisasjonsmodell skal sikre fortsatt nærhet til brukene ute på fakulteter og 

enheter, både når det gjelder basis IT og fagnær IT. Det skal gjennomføres en reell dialog 
med fakulteter og enheter med en reell mulighet for lokale tilpasninger der fakultetenes 
og enhetenes behov skal være førende for fremtidig organisering 

 I det videre arbeidet vil det være førende at ferdigstilt organisasjonsmodell skal være 
nærmere alternativ 0+ (Samarbeid) og ikke i retning av organisasjonsmodell 2. 

 Kompetanseheving for de ansatte 
 I videre prosjekt om implementering av modell 1 – sikret medbestemmelse og 

forhandlingsrett.  

 

Korona- situasjonen – arbeidet for våre medlemmers rettigheter og arbeidsvilkår 

Til tross for at pandemien har lagt store begrensninger på hvordan vi normalt driver 
medlemsaktivitet, har NTL UiO klart å holde aktiviteten i foreninga oppe. Vi har gjennom hele 
årsmøteperioden hatt jevnlige zoom- møter med både AU, styret, tillitsvalgte og kontoret. Vi har 
også vært opptatt av å holde kontakt med medlemmene våre gjennom ulike aktiviteter som 
digitale kurs og lunsj for nye medlemmer. Vi videre har hatt flere digitale medlemsmøter ute på 
enhetene, studieutvalget har arrangert flere kurs – og en digital omvisning på folkemuseet. Vi 
har markert renholdernes dag for å synliggjøre den essensielle jobben de gjør. Videre har vi 
opprettholdt et tett og godt samarbeid med resten av NTL- foreningene i UHF- sektoren, levert 
høringssvar til UH-loven (Aune-utvalget) og sendt innspill til forbundets høringssvar til 
særaldersgrense i Staten og forbundets arbeid med tillitsreform. I forbindelse med det årlige 
seminaret for styret og tillitsvalgte i desember 2020 arrangerte vi et åpent webinar om 
tillitsreform i UH-sektoren, med over 70 deltagere, som representerte startskuddet for arbeidet 
med en tillitsreform i UH-sektoren. 

 

Forlengelse stipendiater og postdoktorer 

I forbindelse med nedstengingen 12. mars 2020 har NTL UiO jobbet aktivt opp mot 
universitetsledelsen for å finne gode og forutsigbare løsninger for de ansatte. For stipendiater og 
postdoktorer har det betydd å sikre ordninger utover allerede eksisterende rettigheter knyttet 
til forlengelse i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehager, og at forskriftens 
krav om at fraværet må være over to sammenhengende uker er fraveket.  

NTL UiO har jobbet for kollektive løsninger for å lette situasjonen for alle stipendiater og 
postdoktorer. Etter «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6)» kan ansettelsesperioden for stipendiater 
forlenges i tilfeller der «uforutsette hindringer av arbeidsmessig art» inntreffer. Det har vært 
NTL UiOs klare mening at dette vilkåret må anses oppfylt i en tid hvor samfunnet helt og delvis 
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har stengt ned grunnet pandemien. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid kun 
stipendiatstillinger, og for NTL UiO har det også vært viktig å sikre denne type forlengelse for 
postdoktorer.  

Arbeidstid 

En del undervisning har grunnet koronasituasjonen blitt lagt til kveldstid.  I den forbindelse har 
det blitt inngått en særavtale om kompensasjon for undervisning på kveldstid. For NTL var det 
viktig at denne kompensasjonen ikke bare skulle gjelde undervisere, men også annet 
støttepersonell som pålegges å jobbe ubekvem arbeidstid som følge av at en del undervisning 
har måttet foregå på kveldstid. NTL mente dette var viktig fordi at ansatte som følger 
tariffavtalens bestemmelser om overtid ikke skulle få en dårligere kompensasjon enn 
underviserne ved forskjøvet arbeidstid. NTL fikk gjennomslag for dette kravet.  

Fri i romjula 

2020 har vært et svært krevende år for alle ansatte på UiO. UiO har i stor grad blir drevet av den 
enkelte ansatte hjemmefra, og alle ansatte har gjort alt hva de kan for at UiOs primærvirksomhet 
skulle være minst mulig skadelidende. Det har betydd mye ekstra innsats fra alle ansattgrupper 
over en lang periode.  NTL UiO fremmet derfor et forslag til arbeidsgiver om at alle ansatte 
burde innvilges fri i romjula. Vi er veldig glade for at UiO-ledelsen ga sin tilslutning til vårt 
forslag.  

 

Mobilisering i uravstemningen 

Tariffoppgjøret 2020 ble av mange statsansatte opplevd som skuffende. Til tross for at vi var 
fornøyd med at det ikke ble avsatt penger til lokale forhandlinger i årets oppgjør, og at resultatet 
hadde en forsiktig likelønnsprofil, var NTL UiO sterkt misfornøyd med at de sentrale tilleggene 
på lønnstabellen ble gitt som prosenttillegg og ikke et likt kronetillegg til alle slik NTL krevde og 
vedtok i sin tariffpolitiske uttalelse. Nok et oppgjør med prosenttillegg fører til at forskjellene 
mellom høytlønte og lavtlønte øker, og også at verdien av lønnstrinnene på lønnstabellen i 
staten øker ytterligere. Styret i NTL UiO anbefalte våre medlemmer å stemme nei i 
uravstemningen, og ledelsen i foreninga jobbet med å fremme vårt syn i media og ovenfor andre 
foreninger i staten. Selv om vi ikke fikk flertallet med oss var nei-andelen lagt høyere enn 
normalt, og det var også rekordhøy oppslutning i uravstemningen. Vi fikk sendt et klart signal 
om at NTL ikke kan akseptere et lønnsoppgjør som fører til at de lavtlønnede blir avspist med 
smuler, mens de på toppen av lønnstabellen drar stadig lenger ifra. 

 

EGEN ORGANISASJON 

Verving  

Våre tillitsvalgte har ikke hatt mulighet til å ta imot nyansatte på samme måte som før, men vi 
har likevel klart å nå fram gjennom digitale flater. Gjennom hele 2020 har vi hatt en jevn 
medlemsvekst, og det er tydelig at mange ser verdien av en sterk og trygg fagforening i en tid 
preget av usikkerhet. Vi både håper og tror at veksten vil fortsette neste år. 
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LO for alle: 

NTL UiO har siden 1.1.2020 vært del av verveprosjektet «LO for alle». Prosjektet er initiert av 
LO, med formål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Foreningene i UH- sektoren skal ha 
et særlig fokus på verving av vitenskapelige ansatte.  

Siden prosjektet startet har de tre prosjektsekretærene i NTL (fra UiO, NTNU og 
Sentralforvaltningen) hatt jevnlig kontakt med forbundskontoret og samarbeidet med 
kommunikasjonsrådgiverne om flere SoMe-kampanjer. Blant annet lanserte vi kampanjen «Fem 
gode grunner» i april, hvor det ved hjelp av korte animasjoner ble vist frem de fem viktigste 
grunnene til å være med i NTL. Denne kampanjen ble også utvidet og kjørt igjen med bilder av 
medlemmer i høst. I tillegg har vi startet opp et nettverk for verving for hele NTL, med 
verveansvarlige og tillitsvalgte fra hele landet. Dette nettverket sprang ut av et webinar om 
verving under pandemien i oktober og er nå i gang med samlinger. 

Det lokale arbeidet med LO for alle på UiO har naturlig nok vært hemmet av pandemien, men vi 
har likevel fått gjennomført noen aktiviteter. I tillegg til samarbeidet med forbundskontoret, 
arrangerte vi i mars 2021 et webinar om rettferdige klimatiltak på arbeidsplassen, med 
innledere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), samt Kjersti Barsok og Natalia 
Zubillaga. Det er også planlagt et webinar om arbeidstid for vitenskapelig ansatte i april.  

                  

Insourcing renhold 

NTL UiO har i perioden startet et prosjekt om insourcing av renhold. NTL UiOs styre har nedsatt 
en arbeidsgruppe som består av Kari Berit Judin, Geir Mathiessen, Gabrielle Tandberg, Tobias 
Langhoff, Marianne Midthus Østby og Natalia Zubillaga. Arbeidsgruppen ledes av 
organisasjonssekretær Sara Sundby.  Arbeidet skal følge opp uttalelsen som ble vedtatt av NTL 
UiOs årsmøte i 2020 om insourcing av renhold. 

Prosjektet tar sikte på å insource det anbudsutsatte renholdet på UiO. UiO har for tiden fire 
selskaper som leies inn for å utføre renhold på til sammen 50 steder fordelt på 9 anbud. Arbeidet 
er fortsatt i innledende fase med innhenting av data og informasjon. Vi har gjennomført intervju 
med andre foreninger som har vært gjennom lignende prosesser og er i kontakt med forbundet 
for å dra nytte av deres erfaringer fra andre renholdssaker NTL har jobbet med de siste årene. 
Som en del av prosjektet er det også naturlig å samarbeide med andre forbund som organiserer 
innen renhold. Fremover vil det være fokus på analysearbeid og strategiutvikling. 

  



 

 26 

Rapport fra landsstyret 

Natalia Zubillaga har vært representant i landsstyret i perioden (valgt av landsmøtet 2018). 
Landsstyret har hatt tre møter i perioden. Alle møtene har blitt gjennomført digitalt. 

NTL har i perioden behandlet resultatet i hovedtariffoppgjøret, der NTL UiO ved Zubillaga 
markerte seg med foreningenes anbefaling om å stemme nei til resultatet. Landsstyret har i 
februar 2021 vedtatt tariffpolitisk uttalelse opp mot mellomoppgjøret der NTL krever at det ikke 
settes av midler til lokale forhandlinger i 2021 og at tilleggene gis som sentrale, generelle 
kronetillegg. Landsstyret har også behandlet forslag til LO kongressen (kongressen som skulle 
avholdes I MAI 2021 er utsatt til 2022). NTL UiO leverte inn 36 forslag til LOs Handlingsprogram 
og 5 forsalg til Los Organisasjonsprogram, og fikk gjennomslag for et stort flertall av forslagene. 
Zubillaga ble også i perioden valgt som delegat til LO Stats representantskap i 2020-2021. 

 

Rapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i perioden, Natalia Zubillaga har vært representant og 
Marianne M. Østby har vært vara.  

Koronasituasjonen, hjemmekontorsituasjonen, oppfølging av de ansatte og undersøkelser har 
vært sentrale temaer i perioden. I tillegg har sykefraværstatistikken, midlertidighet, byggesaker 
og andre HMS-saker er blitt behandlet og orientert om i AMU.  

 

Rapport fra studieutvalget 
TEMA TID OG STED 

WEBINAR OM LØNN OG 
LØNNSFORHANDLING 

24. FEBRUAR 2021, 11:00-12:00, ZOOM 

WEBINAR: OFFENTLIG BRUK AV PRIVATE 
SKYTJENESTER – ER DET MULIG?  

10. FEBRUAR 2021, 13:00-14:00, ZOOM 

OMVISNING PÅ NORSK FOLKEMUSEUM: 
MIDDELALDERENS NORGE 

UTGIKK P.G.A. KORONA 

HVA ER NYLIBERALISME OG HVORFOR ER 
DET SÅ VIKTIG Å FORSTÅ DEN?  

29. OKTOBER 2020, 12:00-13:00, ZOOM 

KURS OM ARBEIDSTID OG ARBEIDSSTED 
UNDER KORONA 

25. SEPTEMBER 2020, 12:30-13:30, ZOOM 
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Rapport fra Ny Giv redaksjonen 
På det utsatte årsmøtet i juni 2020 ble det valgt inn tre nye redaksjonsmedlemmer, og 
redaksjonen består nå av seks medlemmer. Arbeidet med å legge om Ny Giv fra papirutgave til 
heldigitalt med egen nettside, har pågått fra november 2019 og utover i 2020. Vi fortsetter med 
å videreutvikle og skreddersy nettsidene i 2021.  

 

Rapport fra AKAN 
Representant: Dag Vargset 

4 personer med Akan-avtale har blitt fulgt ved UiO i 2020. NTL har fulgt opp 2 av disse sakene. 

Ariel Sevendal (PARAT) er ny Akan hovedkontakt sammen med Espen Uleberg 
(Forskerforbundet). 

 

Rapporter fra enhetene 

Det humanistiske fakultet 
Medlemskontakt/verving: Naturligvis har aktiviteten vært sterkt påvirket av covid-19-
situasjonen. Dette har ført til at vi tillitsvalgte har ønsket å være ekstra tilstedeværende for våre 
medlemmer som enten sitter på hjemmekontor, de som har fått en økt arbeidsbelastning i 
forbindelse med pandemien og sørge for at vi er et virkningskraftig talerør overfor ledelsen i de 
foraer vi deltar i og vi bruker også direkte kommunikasjon hvor vi mener det er behov.  

IDF/Samarbeid med ledelsen: hyppige IDF-møter samt flere ekstraordinære møter i forbindelse 
med omorganisering av økonomioppgaver/ innføring av BOTT ØL-samarbeidet. 

26. januar 2021, 8. desember 2020, 24. november 2020, 27.oktober ekstraordinært 
drøftingsmøte timeplan BOTT ØL, 13. oktober 2020, 18. august 2020, 10. juni 2020, mai 2020. 
Bisitter: workshop BOTT ØL 11.november 2020 

NTL UiO sin tillitsvalgte har også deltatt på flere kartleggingssamtaler i forbindelse med 
omorganiseringen. 

Viktige saker:  

 Omorganisering av økonomioppgaver hvor det fra sentralt hold var ønsket en 
sentralisering til økonomiavdeling ved fakultetet. Dette ble delvis stoppet og alle 
fagforeninger har stått på for å få klarhet og innsyn i planleggingsprosessen. NTL UIO 
har, med god støtte fra kontoret, vært tilstedeværende og en deltagende pådriver på 
møter o.l som omfatter prosessen.  Vi mener dette har bidratt til at prosessen har vært 
åpen, og vi har bidratt til å få forlenget frister og møter samt minnet prosjektlederne om 
informasjonsplikten for øvrig.  

 Masterplan IT – OU IT – deltakelse på medlemsmøte januar. 2021 
 Situasjonen med hjemmekontor er ikke tatt alvorlig fra ledelsens side. Våre 

innvendinger blir ikke tatt på alvor – forsikring, utgifter til strøm, internett avfeies ved at 
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det vil bli kostbart for den enkelte ansatte som må skatte av dette? Vi ønsker at dette skal 
bli utredet og vi har også bedt om gjennomgang av kostnader knyttet til utdanning 
/skolering av ledere ved Humanistisk fakultet. 

 NTL UiO har samarbeidet godt med de andre tjenestemannsorganisasjonene. Det har 
vært utskifting av lokale tillitsvalgte i både Forskerforbundet og Parat, men vi håper på 
et godt samarbeid også i tida framover.  

 

 

Det juridiske fakultet 
Medlemskontakt/verving: Ingen oppsøkende verving, men har holdt kontakt med medlemmer 
via e-post og telefon. Det har kommet få henvendelser fra medlemmer, men har snakket med 
flere angående arbeidsforhold og arbeidsoppgaver på hjemmekontor. Det var noe ulik 
praktisering av hvorvidt ansatte skulle eller måtte møte på kontoret da restriksjonene for 
hjemmekontor ble lettet høst 2020. Dette ble tatt opp i et IDF møte og ledelsen videreformidlet 
dette slik at alle seksjon - og kontorsjefer fulgte de samme retningslinjene. IDF/Samarbeid med 
ledelsen:  

IDF/Samarbeid med ledelsen: Det var opprinnelig satt opp 9 IDF møter i 2020, men møtet 
20.mars ble avlyst så totalt har vi hatt 8 IDF møter. Samarbeidet med ledelsen har fungert bra. 
Kun ett IDF møte ble avlyst, så vi har opprettholdt en tett kontakt under corona restriksjonene 
og har blitt informert regelmessig angående tiltak og restriksjoner fra fakultetet og UiO sentralt. 

Viktige saker:  

 Fakultetet skulle starte en omorganiseringsprosess for Studie- og eksamensseksjonen 
medio mars 2020, men dette var noe NTL og de øvrige foreningene ønsket utsatt da det 
var lite hensiktsmessig og starte en slik prosess med alle ansatte på hjemmekontor. Den 
ble i første omgang utsatt til høst 2020, og deretter til starten av 2021. Prosessen er satt i 
gang per februar 2021, da ledelsen mente det ikke kunne utsettes lenger. NTL følger 
nøye med på prosessen, og har krevd og vil fortsette å kreve oppdateringer fortløpende 
fra ledelsen og ansattrepresentanten i Styringsgruppen.  

 En annen viktig sak har vært arbeidsforhold på hjemmekontor og eventuell økt 
arbeidsmengde. NTL har tatt opp i IDF møter at det er viktig at kontor – og 
seksjonssjefer fører en lik linje med tanke på krav om oppmøte på arbeidsplassen for de 
som ikke er komfortable med å reise inn til arbeidsstedet. Men også for de som ønsker 
muligheten til å benytte seg av kontorplassen til tider grunnet vanskelige arbeidsforhold 
hjemme. Ledelsen tok dette til seg og informasjon ble sendt ut til mellomledere og fulgt 
opp av fakultetsledelsen. 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fellesrepresentant for organisasjonene i plangruppen og brukergruppen for LifeScience 
prosessen: Tom Thorsen(KI) 
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IDF/Samarbeid med ledelsen: I løpet av 2020 har det vært avholdt seks ordinære IDF-møter og 
et ekstraordinært IDF-møte med fakultetsledelsen og organisasjonene. Saker til behandling her 
er: Styrets sakskart, midlertidighet (ekstraordinært IDF), enkeltsaker og prosesser ved 
fakultetet. 

Generelt oppleves samarbeidet som greit. 

• Utfordrende problemstilling ved fakultetet er det høye antallet midlertidig ansatte. 
Fakultetet selv forsikrer om at de har et mål om å redusere andel midlertidig ansatte. 
Og en viss utvikling i positiv retning det siste året er registrert. 

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

Viktige saker:  

 Fokus på å redusere midlertidighet 
 Omorganisering av UiOs arkivtjenester 
 Ny strategi for fakultetet 
 Ny finansieringsordning 
 Lederopplæring 
 Samlokalisering av verkstedene(fremdeles) 
 Arbeidet med nytt Life Science bygg  
 Skoleprosjektet på Observatoriet 

Omorganisering av verkstedene er iverksatt, men lokalene for samlokalisering enda ikke 
ferdigstilt, endelig dato for ferdigstillelse er usikker. Verkstedet skal samlokaliseres i de gamle 
verkstedlokalene på Kjemisk institutt den planlagte oppstart av første flyttefase sommer 2020 
er forsinket. 

Livsvitenskapsbygget er en prosess som har pågått over lang tid. Byggearbeidene fortsetter etter 
et stopp på slutten av 2020. Arbeidene ble stanset grunnet økonomi.  Etter at nye avtaler er 
inngått med departement og OUS (ny part i bygget) har byggearbeidene startet opp igjen. 
Ferdigstillelse forventes å bli mist et forsinket i forhold til opprinnelige som var 2020. 

 

 

Det medisinske fakultet 
Også for oss lokalt tillitsvalgte har denne årsmøteperioden vært spesiell, og det meste av 
aktivitet har foregått digitalt. Vi opplever likevel at vi har evnet å følge opp medlemmene på en 
god måte, og at medlemmene har tatt kontakt med oss som før. Mange samtaler har foregått pr. 
telefon, men vi har også bistått medlemmer i møter med arbeidsgiver – både fysiske møter og pr. 
zoom. Vi har hele perioden bistått kontoret med 253-forhandlinger, og lokal tillitsvalgt har 
deltatt i selve forhandlingene. Forut for forhandlingene har tillitsvalgte hjulpet medlemmer med 
råd og veiledning i forbindelse med utforming av krav. Vi ser ellers, med glede, at flere av 
våre medlemmer deltar på kurs i regi av Studieutvalget, og dukker opp på medlemsmøter i 
regi av NTL UiO, selv når disse foregår digitalt. 
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Pr. januar 2021 har vi 120 medlemmer, noe som er rekord! Vervearbeidet fortsetter, og vi 
opplever at samarbeidet med NTL UiO-kontoret og NTL sentralt styrker oss i arbeidet med å få 
flere UiO-ansatte med på laget vårt. 
IDF/Samarbeid med ledelsen:  

Samarbeidet med fakultetsledelsen fungerer godt, og det avholdes jevnlig møter mellom 
ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene. I perioden 15/2-2020 til 15/2-2021 er det avholdt 
10 IDF-møter ved fakultetet, 7 av disse digitalt.  

Saker vi har hatt til behandling i perioden er Fakultetsstyresakene samt øvrige IDF-saker. Her er 
en oversikt over noen av sakene; 

• Regnskap 
• Budsjettfordeling 
• Årsregnskap 
• Virksomhetsrapportering/tertialrapporter 
• Oppnevning av styre på NCMM 
• Valg av instituttleder IMB 
• Habilitet og phd-veiledning 
• Evaluering av partsamarbeidet 
• Retningslinjer for tilgang til bygg og forlengelse for stipendiater (ifm. Covid 19) 
• Endringer i studieportefølje 
• AKS (Avansert klinisk allmennsykepleie) – presentasjon av plan for arbeidet 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som ser på ulike modeller for hvordan det 
sykepleievitenskapelige miljøet ved fakultetet kan videreføres og styrkes innenfor rammen av 
fakultetets forsknings og undervisningsportefølje 

• Årlig drøfting av midlertidighet 
• Opprettelse av nye stillinger  
• Info. om status BOTT/BOTT Økonomi-Lønn ved fakultetet og instituttene 
• Bemanningsplan for adm. stillinger Helsam. 
• Sykefraværsstatistikk for Med.fak. 2019 
• Intensjonsavtale mellom Med.fak. og Sørlandet sykehus om økt deltagelse i 

medisinstudiet 
• Orientering om OU-IT for fakultetet 
• Kartlegging av arbeidsprosesser og evaluering av roller og ansvar i studie- og 

tilsettingssaker ved Helsam og mellom Helsam og fakultetet. 

Tjenestemannsorganisasjonene valgte NTLs Gry Bruland Larsen som representant i dette 
prosjektets styringsgruppe. 

Saker innmeldt av NTLs lokale tillitsvalgte til IDF: 

• Spørsmål rundt medarbeiderundersøkelser med tema pandemi og hjemmekontor som 
uten forvarsel dukket opp for administrativt ansatte ved noen enheter  

• Sak om flytting av ansatte ved Helsam fra kontorer i Forskningsveien 2b til kontorer i 
Forskningsveien 3a 

Viktige saker:  
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Vi vil trekke frem prosjektet for vurdering av felles fak.adm. OD/MED som en viktig sak for oss. 
Vi hadde medlemsmøte med berørte medlemmer og var som mange av dem kritiske til forslaget. 
Styringsgruppen konkluderte med at de ikke anbefaler en sammenslåing av 
fakultetsadministrasjonen for OD/MED, og saken ligger nå hos UiO-direktøren. 

Ellers har naturlig nok pandemien preget denne perioden for oss tillitsvalgte. Vi har vært særlig 
opptatt av at informasjonen som går ut til den enkelte ansatte på fakultetet skal være korrekt. 
Fakultetet må unngå at informasjonen som kommer fra UiO sentralt endrer seg på veien ut til 
den enkelte ansatte via lokal tolkning av gjeldene korona-regler/-retningslinjer for UiO-ansatte. 

 

 

Det odontologiske fakultet 
Medlemsmøter: Det har vært avholdt to medlemsmøter på OD i årsmøteperioden:  

 Det ble avholdt medlemsmøte 3.3.2020. Tema for medlemsmøte var valg av 
varatillitsvalgte og aktuelle saker fra OD.   

 25.11.2020 ble det avholdt medlemsmøte via zoom. Hovedhensikten med medlemsmøtet 
var å få innspill på hvordan arbeidssituasjonen har vært for våre medlemmer etter 
nedstengingen 12. mars 2020. Vi ønsket også å få innspill til saker som de tillitsvalgte 
kunne løfte til ledelsen.  

Medlemskontakt/verving:  

På OD har vi hatt god kontakt med våre medlemmer i perioden. Gitt pandemien har det vært 
vanskelig å møte våre medlemmer fysisk. Vi har derfor sendt ut flere fellesmailer til våre 
medlemmer med oppdatering på viktige saker. Våre medlemmer har også vært veldig flinke til å 
ta kontakt med oss, både via epost og telefon. Trine Brobakke Lang har også hatt mye 
tilstedeværelse på klinikken, og har vært tilgjengelig for fysiske møter, med god avstand, for 
våre medlemmer som ikke har vært på hjemmekontor. 

IDF/Viktige saker:  

Det har blitt avholdt totalt 10 IDF- møter med ledelsen i årsmøteperioden. Saker som har vørt 
spesielt viktige for våre medlemmer: 

• Prosjekt om mulig sammenslåing av fakultetsadministrasjonene OD-MED. 
• Oppfølging av Momentundersøkelsen: Igangsatte og planlagte tiltak. 
• Evaluering av lokalt partssamarbeid. 
• Dekanvalg 
• Beredskapssituasjonen ved OD og lokalt forsterket basalt smittevern 
• Midlertidighet ved OD 
• Oppnevning av ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger 
• Ombygging ved OD pga. beredskapssituasjonen og smittevern pga. korona. 
• Bott-prosjektet. 
• Status økonomi ved OD. 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Medlemskontakt/verving: Det har vært jevn verving av nye medlemmer. Dessverre har 
pandemien gjort det vanskeligere. 

IDF/Samarbeid med ledelsen:  Det har vært 8 IDF-møter i 2020. Samarbeidet med ledelsen har 
vært godt. De har innkalt til IDF-møter når vi har ønsket det. De har også tatt til seg innspillene 
våre.  

Viktige saker:  

 De viktigste sakene har vært omorganiseringen av IT, slik det har vært på resten av UiO. 
Dette er noe som vil prege flere av våre medlemmer.  

 ARENAs økonomiske situasjon er noe som kommer opp på IDF-møtene med jevne 
mellomrom. Fagforeningene har gjentatte ganger kommet med innspill på at 
fakultetsstyret må finne gode løsninger for ARENA. Før jul la dekanen frem forslag på 
hvordan situasjonen kunne løses. Forslagene som har skapt mest uro er å legge ned 
senteret eller flytte det. Dette er selvsagt ikke noe fagforeningene eller de ansatte ønsker 
seg. Vi kommer til å jobbe videre med denne saken ut i 2021.  

 Forlengelse av stipendiat- og postdoktorstillinger i forbindelse med koronasituasjonen. 
Flere ansatte har hatt behov for forlengelse av sin stilling, siden korona har satt en 
stopper for feltarbeid m.m. Dette er også en sak vi må se mer på i 2021.  

 ARK-undersøkelsen på SV-fakultetet blir stadig utsatt pga. korona. Fagforeningene 
ønsker likevel at fakultetet skal komme i gang med undersøkelsen, slik at vi kan få et 
resultat det kan jobbes videre med. 

 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
IDF/Samarbeid med ledelsen:  

Videreutvikling av rammene for lokalt partssamarbeid og mellom organisasjonene. Systematisk 
satsning på arbeidsmiljø ble spilt inn høsten 2020, og fakultetet skal se nærmere på saken. 

Viktige saker:  

 UVs bidrag i Helpdesk  
 OU-IT  
 Merarbeid og belastning ifm hybride undervisningsløsninger under pandemien 
 BOTT (lønn, arkiv, m.m.) jobber for bedre informasjonsflyt i linja og mellom enheter om 

disse prosessene  
 Ledelse, medvirkning og medbestemmelse 

 

Universitetsbiblioteket 
IDF/Samarbeid med ledelsen: Det har vært avholdt ni Informasjons- og drøftingsmøter. NTL har 
vært representert på alle. 

Viktige saker:  



 

 33 

I denne perioden har vi har hatt spesielt fokus på OU-prosesser på UBO. Først sammenslåingen 
av Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket til Bibliotek for medisin og realfag, som ble startet 
opp i mars og avsluttet før sommeren. I løpet av høsten har det pågått en OU-prosess for 
oppstart av ny sentral avdeling for samlinger og digitale tjenester for hele UBO med 
samlokalisering på GSH. Dato for oppstart av den nye avdelingen er satt til 1. mai. Delvis som en 
konsekvens av opprettelsen av ny avdeling for samling og digitale tjenester er det også satt i 
gang en OU-prosess på HumSam-biblioteket med oppstart i desember og som er tenkt sluttført 
før sommeren. Alle fagforeningene på UBO har hatt formøter før IDF-møtene for å samsnakke 
om OU-prosessene. 14.01 hadde NTL UBO et medlemsmøte om OU-prosessene på Zoom med 
god deltakelse. Marianne, Siri og Sara fra kontoret var også med og Marianne snakket om 
rettigheter og plikter i OU-prosessen. 

Siden Merete gikk av med pensjon i april 2020 har Hans Henrik Olsen fungert alene i 
tillitsvalgtvervet. Vi tar sikte på et nytt medlemsmøte snart med valg av ny leder og vara i løpet 
av våren. 

 

 

Kulturhistorisk museum 
Medlemsmøter: NTL KHM arrangerte to medlemsmøter i 2020: 

 11. mars 2020, Økern: Ralfs Znotins ble valgt som ny vara. Vi snakket om aktuelle saker 
som at konservatorene må tjene inn sin egen lønn i enkelte prosjekter.   

 9. november kl. 11, Zoom: Møtet hadde følgende agenda: BOTT-prosjektet med 
påfølgende endringer og omorganiseringer er i full gang, og berører mange av våre 
medlemmer. Leder av NTL UiO, Natalia Zubillaga informerte om hva som skjer i BOTT-
prosjektet nå, og hvordan vi tar ut vår medbestemmelse i dette prosjektet. 

IDF/Samarbeid med ledelsen: Samarbeidet med ledelsen fungerer godt. Tillitsvalgte innkalles 
alltid til IDF-møter i forkant av styremøter og har innflytelse på referatet. Det kan arbeides mere 
med bevisstheten omkring hvilke saker som får informasjons og drøftingsstatus. Tillitsvalgte 
setter pris på å ha blitt involvert i arbeidet med ARK-analysen. 

Viktige saker:  

 Følgende har blitt diskutert på NTL-medlemsmøte: Møtet stiller spørsmål om hva som 
skjer når stillinger blir stående vakante ved naturlig avgang og oppgavene på seksjonene 
ikke blir mindre. Det er ikke tillatt å pålegge ansatte overtid, men ved innspurt i 
utstillingsprosjekter skjer dette gang på gang på bekostning av ansattes frihelger. 

 Fotografene opplever at flere av de oppgavene de har hatt tidligere med å lage 
markedsføringsfoto og dok. foto fra arrangementer og av nye utstillinger overlates til 
eksterne innleide fotografer. Fotografenes visuelle kompetansen overlates til andre 
faggrupper f.eks. vitenskapelig ansatte i utstillingsprosjekter. Dette fører til en utrygghet 
for fotografenes stillinger. 
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Naturhistorisk museum 
Medlemsmøter: Det ble avholdt medlemsmøte på NHM 16.2.2021. Agenda for medlemsmøtet 
var bruk av hjemmekontor og valg av ny tillitsvalgt.  

IDF/Samarbeid med ledelsen: NTL har vært representert med lokalt tillitsvalgt på alle IDF-
møtene forut for de 6 avholdte styremøtene ved NHM.  

Samarbeidet mellom NHM’s ledelse og arbeidstakerorganisasjonene er pt. velfungerende. 
Organisasjonene er tidlig inne i prosessene og det har vært en tydeliggjøring av ansvar og roller. 
NTL lokalt ser dette som positivt. Det er en tilbakevendende bekymring for personalressurser og 
økonomi knyttet til Klimahuset, der aktiviteten etter åpning i juni har vært redusert pga. 
smittevern. Klimahuset ble opprinnelig vedtatt bygget uten mva. noe som viste seg å legge 
betydelige begrensninger på bruken av bygget. I etterpåklokens navn er dette nå løst ved at UiO 
har innløst mva. beløpet til Skatt øst, noe som fritar bygget fra flere bruksbegrensninger.   

Det har vært god kontakt med de lokalt tillitsvalgte fra de øvrige organisasjonene. Fellessaker 
har vært knyttet til arbeidsmiljøet og lokalt hovedvernombud, ressurssituasjonen ved NHM ifb. 
med klimahus, veksthus og nye utstillinger i Brøggers hus, kvinnesak og den nå vedtatte 
strategiplanen for 2020-2030. 

Viktige saker:  

 Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2020. De viktigste aktivitetene 
har vært knyttet til rehabilitering av Brøggers hus (Geologisk museum), åpning av nytt 
klimahus i juni 2020, innplassering av ansatte ved klimahuset, helhetsplan for NHM, 
vedtatt strategiplan juni 2020 og videre planlegging av nytt veksthus.  

 NHM’s direktør sa opp sin stilling i juni 2020 med fratredelse i september. 
Forskningssjefen påtok seg umiddelbart stillingen som fungerende direktør fra august, 
og har vært fungerende direktør resten av 2020 og fram til ny direktør er utnevnt. 
Fungerende direktør har god kjennskap til museet og har fra første stund vært mye 
opptatt av tjenestevei, roller, delegering og ansvar. Det inkluderer også samarbeid med 
organisasjonene. Sett fra den lokale tillitsvalgtes ståsted er det gjort en del grep for å 
rydde i linjestrukturen, noe som skaper større grad av forutsigbarhet. Ny direktør, Brit 
Lisa Skjelkvåle, ble utnevnt av Universitetsstyret 8. desember 2020 og vil inntre i 
stillingen 8. mars 2021. 

 Året 2020 har selvsagt vært preget av covid-19 med periodevis nedstenging og digitale 
løsninger i møtevirksomhet, administrasjon og undervisning i tråd med UiO’s regelverk. 
Deler av NHM har i perioder vært stengt for publikum, herunder Botanisk Hage, 
butikken og utstillinger.  

 Det ble 10. nov avholdt et første av to digitale ARK seminarer som forberedelse til selve 
undersøkelsen på nyåret 2021. På IDF møte 24. nov ble partssamarbeidet ved NHM 
evaluert med innlegg fra organisasjonene ved forskerforbundet. Fokus fra 
organisasjonene var tidlig involvering, tydeliggjøring av roller og råd om å være 
oppmerksom på i hvilke organer beslutninger skal treffes.   

 Det er også i 2020 fokusert på sikkerhetssituasjonen for NHM’s spritsamlinger i Colletts 
hus. Det har i en årrekke vært gitt dispensasjon, og Eiendomsavdelingen (EA) og NHM’s 
ledelse arbeider fortsatt med å komme fram til en permanent løsning. 



 

 35 

Lokalt tillitsvalgt for NTL Åge Brabrand gikk av med pensjon 1. nov. 2020, men har fungert som 
tillitsvalgt frem til 16.2.21. F.o.m. 16.2.21 er Petter Bøckman valgt som NTL- tillitsvalgt på NHM. 
NTL har Ann-Helen Rønning fra NHM som fast representant i felles ansettelsesråd for 
KHM/NHM.  

 

 

LOS - Avdeling for fagstøtte 
Viktige saker:  

Det har vært et veldig annerledes år for oss alle og lite tilstedeværelse på campus har gjort 
oppgaver som verving og medlemspleie utfordrende. Lokal tillitsvalgt har medvirket med 
forarbeid, innspill og forhandlinger til de lokale lønnsforhandlingene (ingen 2.5.1 i 2020, så kun 
2.5.3), innspill til utlysninger av nye stillinger, deltatt på tillitsvalgtmøter, tillitsvalgtseminar, 
samt bistått medlemmer ifm utarbeidelsen av lønnskrav. Det føles veldig meningsfylt og givende 
å få være med å bidra til et mer rettferdig og inkluderende arbeidsliv.  

For LOS er det de hovedtillitsvalgte som sitter i Tilsettingsrådet. Det er normalt sett også de 
hovedtillitsvalgte som tar seg av formelle drøftinger og informasjonsmøter med ledelsen i LOS 
og fagavdelingene. I 2018 fikk vi gledelig på plass flere og mer jevnlige IDF-møter på 
avdelingsnivå, men etter omorganiseringen 1.1.2019 har det igjen vist seg utfordrende å få til 
slike møter. Møtene var konstruktive, og vi imøteser en ny dialog om innrettingen av 
medbestemmelsesretten på avdelingsnivå i LOS. 

 

 

LOS - Eiendomsavdelingen  

Medlemsmøter: 6 gruppe medlemsmøter i forbindelse med pågående saker. 24 møter bistand 

av enkelt medlemmer 

IDF/Samarbeid med ledelsen: 10 IDF møter hvorav 4 på Zoom 

Viktige saker:  

 Et flertall av NTLs medlemmer i EA har vært fysisk på jobb under pandemien i hele 
perioden. 

 NTLs tillitsvalgte har så langt det har latt seg gjøre gjennomført møter med medlemmer 
og ledelsen fysisk. 

 Den mest arbeidskrevende saken i EA for NTLs tillitsvalgte har vært prosessen med 
Organisasjonsutvikling i Seksjon for bygningsdrift som har pågått under hele perioden. 
NTLs tillitsvalgte har gjennomført medlemsmøter med mindre grupper og bistått enkelt 
medlemmer som har vært i omstilling. 

 Selv om vi i EA har hatt mulighet til å møte medlemmer fysisk i store deler av perioden 
har det vært et utfordrende år å være tillitsvalgt hvor mye møtevirksomhet og 
medlemskontakt har måttet forgå digitalt og på telefon.  
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LOS - USIT  
IDF/Samarbeid med ledelsen: Det har vært avholdt månedlige IDF-møter i perioden. 
Samarbeidet med ledelsen har fungert godt. 

Viktige saker:  

• Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet: Dette har vært den viktigste 
saken i 2020 for USIT, og en sak NTL har brukt mye tid på, også i sentrale 
drøftinger og forhandlinger. Det har vært avholdt flere medlemsmøter med IT-
ansatte på hele UiO i forbindelse med denne saken. 

• UH-prosjekter (BOTT-ERP, BOTT-SA, BOTT-ØL, UH-IAM): Det har vært en del 
informasjon rundt BOTT-prosjektene (samarbeidsprosjektene mellom UiB, UiO, 
UiT og NTNU), spesielt BOTT-ØL, som vil påvirke USIT-medlemmer en del. 

• Koronasituasjonen: Det har vært jevnlige møter om hvordan pandemien og 
anbefalte/påbudte tiltak påvirker USIT-ansatte og -tjenester. 

• Overtid: Bruk av overtid ved USIT ble analysert og drøftet. 
• IT Helpdesk: Etter at digital helpdesk ble innført i 2020 som krisetiltak i 

forbindelse med koronasituasjonen, ble organiseringen av denne tatt opp av NTL. 
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Forslag til perioden 2020-2021 
 

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

FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK: 
 Organisering og tilknytningsform i UH- sektoren er fortsatt under sterkt press. Vi vil den 

kommende perioden så overfor flere viktige kamper, herunder fremtidig styringsmodell 
i sektoren (Styringsmeldingen), endringer i finansieringssystemet og i UH- loven. NTL 
UiO vil jobbe for en styringsform som sikrer den akademiske friheten, 
universitetsdemokratiet og de ansattes arbeidsvilkår. NTL UiO vil fortsatt jobbe for å 
markere seg i kampen for et sterkt, selvstyrt og autonomt universitet.  

 Tillit og faglighet er grunnleggende forutsetninger for en god og hensiktsmessig styring 
av UH- sektoren.  Vi trenger en tillitsreform som avvikler mål- og resultatstyringen, som 
sørger for styring nedenfra og opp, som vil styrke de ansattes faglighet og frihet i jobben 
og som vil styrke fagforeningenes medbestemmelse i beslutningsprosesser.  NTL UiO 
skal jobbe frem konkrete mål og krav som er viktige for oss i realiseringen av en slik 
tillitsreform.  

PERSONALPOLITIKK: 
 Det pågår fortsatt en maktforskyvning i arbeidslivet. Fagforeningenes medbestemmelse 

og de ansattes medvirkning svekkes. NTL UiO vil jobbe for å sikre de ansattes 
medbestemmelse og medvirkning under omorganiseringsprosesser, herunder BOTT-
prosjektene og OU:IT- prosjektet 

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

 Diskusjon om fremtidig organisering av arbeidsplassen, herunder spørsmål om bruken 
av hjemmekontor post corona, kommer til å stå sentralt i den neste årsmøteperioden.  
NTL UiO mener at fysisk arbeidsplassutforming skal ta utgangspunkt i et forsvarlig 
arbeidsmiljø og de oppgavene som skal løses. NTL UiO vil jobbe mot at stadig flere 
kontorer gjøres om til kontorlandskap.  Bruk av hjemmekontor skal være etter initiativ 
fra den ansatte, ikke et effektiviseringstiltak for arbeidsgiver.  

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

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

stillingskoder. «LO for alle- prosjektet» vil pågå frem til juni 2021. NTL UiO vil etter 
prosjektets slutt fortsette arbeidet med fokus på å organisere flere vitenskapelige 
ansatte.  
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Regnskap og revisors beretning for 
2020 
Regnskap kan tilsendes ved forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

 
Budsjettforslag 2021 
Budsjettforslag kan tilsendes på forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.
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Valgkomiteens innstilling 
  

Valgkomiteens innstilling til styre, redaksjon for Ny giv og studieutvalg for NTL UiO. 

Valgkomiteen har bestått av Hans Henrik Olsen (leder), Kirsti Ales Dalseth, Ole Dorholt, Øystein 
Ekevik og Caroline Hals. 

Komiteen har snakket med alle som i dag har verv i styret, redaksjonen eller studieutvalget samt 
hatt møte med et samlet styre. I perioden 10.2 til 14.4, har valgkomiteen hatt 7 møter. 

Styret 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

LEDER Natalia Zubillaga 
Seniorkonsulent, SV, Sosialantropologisk 
institutt 

NESTLEDER Marianne Midthus Østby 
Seniorrådgiver, MED, Institutt for klinisk 
medisin 

SEKRETÆR Tobias Langhoff 
Senioringeniør, USIT, Seksjon for integrasjon og 
elektroniske identiteter 

KASSERER Torgeir Lebesbye Senioringeniør, MN, Institutt for informatikk 

STYREMEDLEM Gabrielle Tandberg 
Seniorkonsulent, EA, Gruppe for 
arrangementsstøtte 

STYREMEDLEM Gry Bruland Larsen 
Seniorkonsulent, MF, Institutt for klinisk 
medisin 

STYREMEDLEM Axel Hjelme Seniorkonsulent, Eksamensseksjonen JF 

STYREMEDLEM Kari Berit Judin Renholder, Eiendomsavdelingen, Gaustad 

STYREMEDLEM Truls Strand Offerdal 
Stipendiat, HF, Institutt for medier og 
kommunikasjon 

1. VARA Kari Sletnes Universitetslektor, HF, Filosofi 

2. VARA Frode Fagerbakk Seniorrådgiver, MED, Studieseksjonen  

3. VARA Sjur Atle Furali Stipendiat, Teologisk fakultet 

4. VARA Maren Holthe Hedne Stipendiat, SV, Økonomisk institutt 

5. VARA Siv Håberg Seniorkonsulent, SV, Institutt for statsvitenskap 
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Ny Giv 
VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

REDAKTØR Solveig Blomstrøm Nordbø 
Seniorkonsulent - Seksjon for digitale 
tjenester 

REDAKSJONSMEDLEM Elisabeth Augdahl  Førstekonsulent økonomiseksjonen - 
IMB MedFak 

REDAKSJONSMEDLEM Astrid Helene Olsen Førstekonsulent - Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning 

REDAKSJONSMEDLEM Ellen Evju Jahr 
 

Seniorkonsulent - 
Kommunikasjonsseksjonen ved Det 
humanistiske fakultet 

REDAKSJONSMEDLEM 
(FOTOGRAF) Shane David Colvin 

Senioringeniør - 
Fakultetsadministrasjonen, UV 

 

Studieutvalget 
VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

LEDER Joachim Pacheco-Lie Seniorkonsulent, Fakultetsadministrasjonen UV 

MEDLEM Gry Stubberud Førstekonsulent - Seksjon for fellestjenester 
Helsam 

MEDLEM Brenda Apili Atubo Seniorkonsulent - Institutt for teoretisk 
astrofysikk, MN 

MEDLEM Anne Lise Bækholt 
Pound 

Førstekonsulent – Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske fag, HF 
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Styrets innstilling til valgkomite 
NAVN STILLING – TILKNYTNING 

Hans Henrik Olsen 
(leder)  

Seniorkonsulent, UB, HumSam-bibliotek 

Kirsti Ales Dalseth Avdelingsleder, MN, Kjemisk institutt 

Ole Dorholt Senioringeniør, MN, Fysisk institutt 

Øystein Ekevik Senioringeniør, HF, IT-seksjonen 

Caroline Hals Seniorkonsulent, SV, Psykologisk institutt 

 

 

 

Styrets innstilling til revisor 
Foreningen er ikke revisjonspliktig etter loven. NTLs vedtektene krever imidlertid at «alle 
organisasjonsledd som får tilbakeført kontingentandel skal ha valgte revisorer» (§9-1) eller 
«gjøre avtale med autorisert revisjonskontor/firma om å få revisjonen utført» (§9-2). 

I 2019 gikk man over til å gjøre avtale med et autorisert revisjonskontor/firma, og revisjon av 
2019 og 2020 har blitt utført av statsautorisert revisor Erik Tolo Fostervold i Grant Thornton 
Revisjon AS. 

Styret innstiller på at årsmøtet velger Grant Thornton Revisjon AS som revisjonsselskap for den 
kommende årsmøteperioden.   



 

 42 

Innkomne forslag 
 

Uttalelse 
Forslagsstiller: David Jordhus-Lier 

Uttalelse om klima 

 

Klimakrisen truer samfunnsutviklingen, og krever handling fra alle deler av samfunnet. 
Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille, blant annet gjennom å bygge allianser med 
miljøbevegelsen og utfordre politikerne til å vise vei for en rettferdig og grønn omstilling. 

Samtidig må klimakampen forankres i hele fagbevegelsen. Vi kan ikke overlate ansvaret til 
forbundsledere og stortingspolitikere alene. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er 
opptatte av disse spørsmålene. Derfor må fagbevegelsen være med å legge til rette for 
klimaengasjement på arbeidsplassen. I klimadebatten blir ofte spørsmål om bærekraft redusert 
til et personlig ansvar for eget forbruk. Fagbevegelsen må vise at klimakrisen løses gjennom 
solidaritet og mobiliseringen av kollektivt ansvar, ikke gjennom individualisme og 
forbrukskultur.  

Klimakrisen vil ramme fremtidige generasjoner hardest, og vi ser et stadig økende engasjement 
blant unge og studenter som krever klimaomstilling. Her har fagbevegelsen et solidarisk ansvar 
overfor unge fremtidige arbeidstakere som ønsker grønne arbeidsplasser å gå til. Det er viktig at 
deres stemmer blir lyttet til og involvert i utviklingen av fagbevegelsens klimastrategier. 

Klimakrisen skaper nye vinnere og tapere, mellom by og land, mellom bransjer, i fordelingen av 
skatter og avgifter, gjennom nedleggelsen av arbeidsplasser og opprettelsen av nye 
jobbmuligheter. Konkrete klimatiltak kan potensielt også skape konflikter mellom ulike grupper 
ansatte i en og samme virksomhet. Fagbevegelsen må være villige til å fremme 
rettferdighetshensyn og omfordeling gjennom å delta aktivt i utviklingen av klimastrategier i 
virksomheter og på arbeidsplasser. Fagbevegelsen må også være villig til å bruke verktøyene for 
konflikthåndtering som finnes i det norske arbeidslivet når goder og byrder skal fordeles. 

Klimakrisen gjør at vi må omstille oss på en måte vi vanskelig kan forestille oss, og vi har dårlig 
tid. Da er det lett å tenke at man ikke har tid til møysommelige medvirkningen som arbeidslivet 
er tuftet på. Gjennom å involvere fagbevegelsen på alle nivåer, kan vi sikre at vi utvikler et mer 
demokratisk arbeidsliv gjennom et grønt skifte, i stedet for å begrense klimaansvaret til 
stortingsvedtak eller det private forbruk. 
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Styrets innstilling til årsmøte:  

Uttalelsen vedtas med foreslåtte endringer 

 

Klimakrisen truer samfunnsutviklingen, og krever handling fra alle deler av samfunnet. 
Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille, blant annet gjennom å bygge allianser med 
miljøbevegelsen og utfordre politikerne til å vise vei for en rettferdig og grønn omstilling. 

Samtidig må klimakampen forankres i hele fagbevegelsen. Mange av våre medlemmer og 
tillitsvalgte er opptatte av disse spørsmålene. Derfor må fagbevegelsen være med å legge til rette 
for klimaengasjement på arbeidsplassen slik at de ansatte kan bidra aktivt til en bærekraftig 
utvikling. I klimadebatten blir ofte spørsmål om bærekraft redusert til et personlig ansvar for 
eget forbruk. Fagbevegelsen må vise at klimakrisen løses gjennom solidaritet og mobiliseringen 
av kollektivt ansvar, ikke gjennom individualisme og forbrukskultur.   

Klimakrisen vil ramme fremtidige generasjoner hardest, og vi ser et stadig økende engasjement 
blant unge og studenter som krever klimaomstilling. Fagbevegelsen har et solidarisk ansvar 
overfor unge fremtidige arbeidstakere som ønsker grønne arbeidsplasser å gå til. Det er viktig at 
også deres stemmer blir lyttet til og involvert i utviklingen av fagbevegelsens klimastrategier. 

Klimakrisen skaper nye vinnere og tapere, mellom by og land, mellom bransjer, i fordelingen av 
skatter og avgifter, gjennom nedleggelsen av arbeidsplasser og opprettelsen av nye 
jobbmuligheter. Konkrete klimatiltak kan potensielt også skape konflikter mellom ulike grupper 
ansatte i en og samme virksomhet. Fagbevegelsen må fremme rettferdighetshensyn og 
omfordeling gjennom å delta aktivt i utviklingen av klimastrategier i virksomheter og på 
arbeidsplasser. De sentrale partene må også være villig til å bruke verktøyene for 
konflikthåndtering når goder og byrder fordeles.  

Gjennom å involvere fagbevegelsen på alle nivåer, også gjennom medbestemmelse lokalt, kan vi 
sikre at vi utvikler et mer demokratisk arbeidsliv gjennom et grønt skifte, i stedet for å begrense 
klimaansvaret til stortingsvedtak eller det private forbruk. 
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Søknader og forslag til bevilgninger 
 

 

Formål: 

 

Søknad/ 

foreslått av: 

 

Forslag til 

bevilgning: 

 

Vedlegg 
nr  

Arbeiderbevegelsens rus og 
sosialpolitiske forbund (medlemskap) 

 0 1 

Foreningen Manifest Analyse 
(abonnement) 

 8900 2 

Framfylkingen  0 3 

Industriaksjonen  3000 4 

Kvinner på tvers  3000 5 

Nei til atomvåpen  3000 6 

Norsk Folkehjelp  8000 7 

Oslo SV  0 8 

Palestinakomiteens Faglige Utvalg  3000 9 

Somliga går med trasiga skor  3000 10 

Pensjon for alle  3000 11 

Attac Norge AU 3000  

TOTALE BEVILGINGER  36900  

 

Forslag til budsjett har satt av 45000 til bevilginger i løpet av 2021.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5
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Vedlegg 6 
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Vedlegg 7 

 

 



 

 56 

Vedlegg 8 
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Vedlegg 9 
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Vedlegg 10 
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Vedlegg 11 

 

           

Til lag, klubber og foreninger  

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Nettverket ble stiftet 18. mars 
2019 av tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.  

 

Pensjonsreformen er en usosial reform som straffer økonomisk dem som av ulike grunner må 
gi seg i arbeidslivet tidligere, selv om de har jobbet i mange år. De siste årene av yrkeslivet 
har fått svært stor betydning for størrelsen av pensjonen. AFP har blitt endret fra en 
tidligpensjon til en tilleggspensjon og mange risikerer å miste AFP om de for eksempel mister 
jobben før de fyller 62 år. Uføre har fått dårligere rettigheter.  

 

Pensjon for alle er stifta for å ta den langsiktige kampen for en rettferdig, trygg og solidarisk 
pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. 
Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten 
og kollektive ordninger. 

 

Sommeren 2020 nedsatte regjeringen et pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen 
som ble innført i 2011. Utvalget skal legge fram en rapport innen 1. mars 2022.  Pensjon for 
alle følger dette arbeidet tett og har derfor oppretta vårt eget utvalg som skal komme med 
en egen rapport og bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det 
regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport. 

 

Årskonferanse og årsmøte torsdag 8. april 

Pensjon for alle vil arrangere årskonferanse 8. april, digitalt (og kanskje fysisk). Det skjer mye 
på pensjonsområdet om dagen, men vi ønsker å løfte blikket fram mot stortingsvalget og de 
lange linjene i dagens pensjonssystem. Det vil bli naturlig å trekke inn både representanter 
fra regjeringens og vårt eget pensjonsutvalg. På slutten av dagen vil vi avholde vårt årsmøte. 
Alle er velkomne til å delta på konferansen. Mer informasjon kommer på nettsida vår og på 
facebook.  
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Vi ansetter for å aktivisere 
Alt arbeid i Pensjon for alle gjøres på dugnad, i tillegg til jobb, tillitsverv og andre 
oppgaver. Vi har nå beslutta å ansette en organisasjonsmedarbeider for å styrke arbeidet 
vårt. Folkeopplysning er nødvendig i kampen for rettferdig pensjon. Vi vil at flest mulig skal 
forstå konsekvensene av pensjonsreformen for å kunne delta og ta stilling til den. Derfor 
trenger vi å bli mer synlig og det håper vi å få til ved å satse på en som kan jobbe dedikert i 
Pensjon for alle sammen med resten av styret. Foreløpig har vi midler til en 50 prosent 
stilling i ett halvt år.   

 

Tilslutning og økonomisk støtte 

Vi håper at lag, klubber og foreninger vil støtte oss ved å tilslutte dere og/eller gi økonomisk 
støtte. Vi håper spesielt på ekstra støtte til å kunne forlenge ansettelsen, så vi får et skikkelig 
krafttak i kampen for en pensjon for alle.  

 

Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i 
fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon 
til å delta i nettverket. 
 

For å spre informasjon, holde kurs og ha et høyt nivå på pensjonskampen, trenger vi støtte. 
Vi trenger å vise at det er mange som står sammen med oss i kampen.  

 

Tilslutning koster minimum kr. 500 pr år. Det gir foreningen/klubben/laget rett til en delegat 
til årsmøtet for Pensjon for alle der plattform, vedtekter og valg diskuteres og vedtas. 

 

Økonomisk støtte kan naturligvis gis selv om man ikke slutter seg til. Husk å merke eventuell 
bevilgning slik at det er tydelig om det er tilslutning og/eller bevilgning. 

 

Bruk oss 

Pensjon for alle er her for dere. Vi kommer gjerne til dere (per i dag digitalt) for å snakke 
om pensjon og kampen for en rettferdig pensjon. Det kan være på årsmøter, medlemsmøter 
eller andre sammenhenger dere vil ha faglig påfyll. Vi har jobbet mye med å lage 
presentasjoner som skal sikre at alle skal forstå pensjon. Vi ønsker også å nå ut til dere når vi 
har kurs og konferanse.  
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 Alle som støtter oss blir invitert på konferanser og seminarer. 
 Det er også mulig å stå på en e-postliste for å få tilsendt informasjon. 
 Ta gjerne kontakt med oss på post@pensjonforalle.no om dere har spørsmål eller ønsker 

å få informasjon fra oss. 
 Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Pensjonforalle 
 Vår nettside: https://pensjonforalle.no/ 
 

 

På forhånd takk! 

 

Vennlig hilsen 

 

Åsne Skjelbred Refsdal 

leder av Pensjon for alle 

 

 

 

 


