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Forslag til forretningsorden 
 

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

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

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

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

 

Forslag 
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. 

 

Avstemming 
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  
2018—2019 
 

Foreningens tillitsvalgte i perioden 
Styret 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder  t.o.m. 31.11.18 Ellen Dalen 
Seniorkonsulent, LOS, Avdeling for 
fagstøtte 

Nestleder t.o.m. 
31.11.18/konstituert 
leder f.o.m. 01.12.18 

Natalia Zubillaga 
Seniorkonsulent, SV, Sosialantropologisk 
institutt 

Styremedlem/konstituert 
nestleder f.o.m. 
01.12.2018 

Marianne Midthus 
Østby 

Seniorrådgiver, MED, Institutt for klinisk 
medisin 

Sekretær Tom Thorsen Senioringeniør, MN, Kjemisk institutt 

Kasserer Tobias Langhoff 
Senioringeniør, USIT, Seksjon for tjenernær 
drift 

Styremedlem Gabrielle Tandberg 
Driftsleder, EA, Gruppe for 
arrangementsstøtte 

Styremedlem Maja Van Der Velden Førsteamanuensis, MN, Institutt for 
informatikk 

Styremedlem Mari Helén Varøy Seniorkonsulent, MN, Institutt for 
informatikk 

Styremedlem Olav Andreas Hoemsnes Senioringeniør, OD, IT-seksjonen 

1. vara/styremedlem 
f.o.m. 01.12.2018 

Gry Bruland Larsen 
Seniorkonsulent, MF, Institutt for klinisk 
medisin 

2. vara/1. vara f.o.m. 
01.12.2018 

Torgeir Lebesbye Overingeniør, MN, Institutt for informatikk 

3. vara/2. vara f.o.m. 
01.12.2018 

Siv Håberg 
Seniorkonsulent, SV, Institutt for 
statsvitenskap 

4. vara/3. vara f.o.m. 
01.12.2018 

Geir Mathiessen Driftsleder, EA, Driftsområde Sentrum 

5. vara/4. vara f.o.m. 
01.12.2018 

Siri Aamodt Seniorkonsulent, HF, Institutt for arkeologi, 
konservering og historie 
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Ny Giv-redaksjonen 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Redaktør Siri Aamodt 
Seniorkonsulent, HF, Institutt for arkeologi, 
konservering og historie 

Redaksjonsmedlem Kristin Marie Veum 
Førstekonsulent, HF, Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk 

Redaksjonsmedlem Hans Rasmus Glomsrud Stipendiat, SV, Institutt for statsvitenskap 

Redaksjonsmedlem Katja E. Andersson Rådgiver, MN, Institutt for informatikk 

Redaksjonsmedlem Petter J. Thorshaug 
Seniorkonsulent, Seksjon for studiekvalitet 
(oppnevnt av styret 14.08.2018) 

 

 

Studieutvalget 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Kaja Santelmann Seniorkonsulent, JF, Eksamensseksjonen 

Medlem Gry Stubberud Førstekonsulent, MED, Institutt for helse og 
samfunn 

Medlem Katja E. Andersson Rådgiver, MN, Institutt for informatikk 

Medlem Turi Lindalen 
Førstekonsulent, Den internasjonale 
sommerskole 

Medlem Jamal Bajja Driftstekniker, EA, Driftsområde Gaustad 

Medlem Kristin Storbæk 
Rådgiver, LOS, Seksjon for 
Samfunnskontakt og arrangementer 
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Fakultetstillitsvalgte 
Tillitsvalgt  Vara 

Det humanistiske fakultet    

Øystein Ekevik (valgt mars 2019) Anne Lise B. Pound (valgt mars 2019)  
Peter A. Kristoffersen (valgt mars 2019) 

Det juridiske fakultet   
Karianne Stang  Kaja Santelmann 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Tom Thorsen Ole Dorholt  
Det medisinske fakultet   
Marianne Midthus Østby Gry Bruland Larsen  
Det odontologiske fakultet   
Olav Andreas Hoemsnes Håkon Størmer 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Caroline Hals/Siv Håberg (fra mars 2019) Hannah Bergh-Johansen (permisjon) 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Ragnhild Gotaas Torvik  Kristin Schøyen Grude  
Universitetsbiblioteket   
Merethe Bloch Hans Henrik Olsen 

Kulturhistorisk museum   
Brynjar Sandvoll   
Naturhistorisk museum   
Åge Brabrand   
CICERO   
Bård Lahn Helene Amundsen 
LOS – USIT 
Tobias Langhoff Harald Sand  

Gyda Kjekshus  
LOS – Eiendomsavdelingen (EA)   
Gabrielle Tandberg Ravichandrazan Shanmuganathan 
LOS - Avdeling for administrativ støtte (ADS) 
Torill Aamodt (pensjonist fra juni 2018) 
LOS - Avdeling for fagstøtte (AFF)   
Kirsti Margrethe Mortensen   
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Valgkomiteen  
Navn Stilling – tilknytning 

Kirsti Ales Dalseth (leder) Seniorkonsulent, MN, Kjemisk institutt 

Ole Dorholt Senioringeniør, MN, Fysisk institutt 

Øystein Bjarne Ekevik Senioringeniør, HF, IT-seksjonen 

Caroline Hals Seniorkonsulent, SV, Psykologisk institutt 

Hans Henrik Olsen Seniorkonsulent, UB, HumSam-biblioteket 

 

Andre tillitsvalgtverv 

Utvalg Navn 

NTLs landsstyre Natalia Zubillaga 

NTLs forbundsstyre Ellen Dalen  

NTLs Fylkesutvalg Oslo 
Line Grenheim (nestleder f.o.m. august 2018) 
Mari Helén Varøy (t.o.m. august 2018) 
Sara Sundby (f.o.m. august 2018) 

NTL Ung-styret 
Sara Sundby (til mars 2019) 
Torgeir Lebesbye (vara fra mars 2019) 

LO i Oslo 

Natalia Zubillaga (nestleder LO i Oslo) 
Mari Helén Varøy (representantskapet) 
Line Grenheim (representantskapet) 
Olaf Svorstøl (representantskapet) 
Gry Bruland Larsen (vara representantskapet) 
Hans Henrik Olsen (vara representantskapet) 
Ravichandrazan Shanmuganathan (vara 
representantskapet) 
Øystein Bjarne Ekevik (Internasjonalt utvalg) 

 

Representanter til råd og utvalg 

Råd/utvalg Navn 

Kultur- og velferdsutvalget ved UiO Katja E. Andersson 
Eric Jon  Erlingsson (vara) 

Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Ellen Dalen (t.o.m. 08.11.2018) 
Natalia Zubillaga 
Marianne Midthus Østby (vara f.o.m. 01.12.2018) 

Opptakskomiteen for universitetets 
barnehager Ingen per dags dato 

AKAN hovedkontakter ved UiO Dag Andreas Vargset 

Universitetsstyret – representant for 
teknisk-administrativt ansatte 

Marianne Midthus Østby 
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Medlemmer av 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. 
 
I påvente av mekling av personalreglementet, har det ikke blitt oppnevnt nye NTL-medlemmer 
til innstillings- og tilsettingsråd.  
 

TILSETTINGSRÅD INNSTILLINGSRÅD 

Det humanistiske fakultet   

Siri Aamodt Øystein Bjarne Ekevik (tekniske stillinger) 

Det juridiske fakultet 

Gro Halvorsen  
Anne-Brit Strandset (vara) 

Anne-Brit Strandset 
Kristine Nybø 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

Esra Boncuk 
Elin Dyrlie (vara) 

Tom Thorsen 

Det medisinske fakultet 

Gry Bruland Larsen 
Helene Burhol (vara) 

Venke Jenssen 
Marianne Midthus Østby 
Victor Bredholt 

Det odontologiske fakultet 

Liv Halvorsen (pensjonert H18) 
Mona Nesholen (vara) 

Olav Hoemsnes  
May-Helen Forsberg 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Aashild Ramberg 
Mohamed Abdulhamid Hazza (vara) 

Siv Håberg 
Caroline Hals 
Hannah Bergh-Johnsen 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Cindy Grønsberg Kristin Bjørn-Hansen (i permisjon) 
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TILSETTINGSRÅD INNSTILLINGSRÅD 

Universitetsbiblioteket – teknisk-administrative stillinger 

Hans Henrik Olsen   
Lisette Berger Brunvoll (vara) 

Ranveig Windingstad 

Universitetsbiblioteket – universitetsbibliotekarer 

Lars Lørdahl 
Federico Aurora 

  

Tilsettingsrådet ved museene 

KHM/NHM: Ann-Helen Rønning 
KHM/NHM: Brynjar Sandvoll (vara) 
KHMs tilsetningsråd for lederstillinger direkte 
underlagt museumsdirektøren: Marianne 
Midthus Østby 

KHM: Birgit Wilster Hansen 

Ledelse og støtteenheter (LOS) 

Marianne Midthus Østby 
Natalia Zubillaga (vara) 
Ellen Dalen (vara t.o.m. 08.11.2018) 
Øystein Bjarne Ekevik  (vara) 

  

LOS – USIT 

  
Gyda Kjekshus 
Ole Kristian Holseth 
Gunnar Horrigmo 

LOS - Eiendomsavdelingen 

  

Dag Andreas Vargset (tekniske stillinger, 
Blindern) 
Ravichandrazan Shanmuganathan (teknisk-
administrative stillinger) 
Frode Buraas 
Geir Mathiessen (tekniske stillinger, Blindern) 
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Medlemsstatistikk  
 

Medlemstallet (antall betalende medlemmer) er på rapporteringstidspunktet 1. mars 
noe synkende sammenliknet med i fjor. Når vi tar høyde for et stabilt og stigende antall 
nye innmeldinger, samt utmeldinger i perioden (begrenset antall) ser det ut som 
nedgangen må forklares av høy pensjonstakt i medlemsmassen i perioden, ved at flere 
medlemmer går over til fri trekk. Ettersom NTL nylig har innført et nytt medlemssystem 
er tallene noe usikre. 

Per tredje kvartal i 2018 viste en rapport fra forbundet imidlertid at vi med 
nyinnmeldingene i senere år hadde fått en markant endring i alderssammensetning av 
medlemsmassen, ved at antallet medlemmer som er 60 + (=alle skal bli pensjonister i 
løpet av 10 år) har gått ned med 20 %, mens antallet medlemmer under 40 år har økt 
med 15 %. Tallene fra forbundet viser også at de yrkesaktive medlemmene 
gjennomsnittlig har vært medlem siden 9. desember 2007, eller 11 år og 3 måneder. 

Per 1.4.2019 står foreningen oppført med 59 nyinnmeldinger i 2019, mot 4 utmeldte. 

 

  

2019 
(pr. 

01.03.2019) 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Totalt 1656 1653 1594 1539 1528 1476 1469 1481 

Fri trekk 456 417 382 352 345 325 301 286 

Betalende 1199 1236 1211 1187 1183 1151 1168 1195 
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Foreningens virksomhet i perioden 

Styrets møtevirksomhet 

2018 

4. april, 20. april, 9. mai, 6. juni, 14. august, 10. oktober, 14. november, 21. november 

2019 

16. januar, 13. februar, 20. mars, 27. 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 

14.-15. mai 2018: Seminar i 
København for styret, tillitsvalgte, Ny 
Giv-redaksjonen og Studieutvalget, i 
alt 23 stykker. 

20.-21. august 2018: 
Lønnsforhandlingsseminar for tillitsvalgte på Sørmarka 

10.-11. desember 2018: Seminar for styret, tillitsvalgte, Ny Giv-redaksjonen og Studieutvalget, 
Tema var medbestemmelse, styringsmodeller, statlig økonomi for tillitsvalgte og retningslinjer 
mot seksuell trakassering. 21 stykker deltok.  

Tillitsvalgtmøter 

I 2018 har de tillitsvalgte hatt møter hver 
14. dag.  
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Sektorsamlinger 

Det har vært stor aktivitet på tvers av NTL-foreningene i sektoren i løpet av det siste året. 
Samarbeid rundt utvikling av NTLs svar til BOTT-samarbeidet har vært viktig, samt mobilisering 
mot foretaksmodellen og koordinering av sektorens høringssvar til utredningen. Mari Helen 
Varøys sektorfrikjøp har fasilitert dette arbeidet.   

23.-24. april 2018: Sektorkonferanse på OsloMet 

28. mai 2018: Ledersamling UH-sektoren 

21. august 2018: Ledersamling 

25.-26. september 2018: Delegatsamling for alle landsmøtedelegater i UH-sektoren 

27. november 2018: Sektorsamling for ledere og nestledere i Oslo 

11.-12. februar 2019: Sektorsamling for ledere og nestledere i Trondheim 

 

Sektorens representanter i forbunds- og landsstyre valgt på Landsmøtet i november 2018 
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Medlemsmøter 
  

Dato Enhet Sak 

2018 

20. mars EA  Medlemsmøte Budsentralen 

21. mars EA  Medlemsmøte Gaustad 

9. april Arkiv Medlemsmøte om BOTT med medlemmer på arkiv 

20. april Hele UiO 
Frokostmøte om uravstemming om forslag til ny offentlig 
tjenestepensjon 

20. april EA Medlemsmøte om pilotprosjektet på renhold 

11. mai UV Medlemsmøte med valg av tillitsvalgte 

22. mai Hele UiO Informasjonsmøte om mulig streik 

5. juni EA Medlemsmøte med UB-renholdere om pilotprosjektet 

6. juni EA Medlemsmøte med renholdslederne om pilotprosjektet 

8. juni Hele UiO 
Informasjonsmøte om resultatet av tariffoppgjøret og valg 
av delegater til Landsmøtet 

22. juni LOS – AF 
Medlemsmøte om omorganisering av Avdeling for 
fagstøtte 

9. august Hele UiO Informasjonsmøte om lokale lønnsforhandlinger på OD 

10. august Hele UiO Informasjonsmøte om lokale lønnsforhandlinger på SV 

10. august Hele UiO Informasjonsmøte om lokale lønnsforhandlinger på JUS 

14. august EA Medlemsmøte med renholdere på UB om 2.5.1 

24. september EA Medlemsmøte med UB-renholdere om pilotprosjektet 

9. oktober EA Medlemsmøte med renholderne på Gaustad 

12. november EA 
Medlemsmøte med renholdere om utrulling av 
effektiviseringsprosjektet 

13. november LOS – AF 
Medlemsmøte om omorganisering av Avdeling for 
fagstøtte 

23. november Hele UiO Informasjon om resultatet av lokale lønnsforhandlinger 

26. november EA Medlemsmøte med renholderne på Gaustad 
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Bilde fra informasjonsmøte om lokale lønnsforhandlinger høsten 2018 

  
Dato Enhet Sak 

2018 fortsettelse 

27. november Hele UiO Frokostmøte om foretaksmodell 

28. november EA Medlemsmøte med renholdere på SV og UB 

2019 

16. januar SV 
Felles medlemsmøte med alle organisasjonene om 
omorganiseringen av forskningssentrene ved SV 

30. januar SV 
Felles medlemsmøte med alle organisasjonene om 
omorganiseringen av forskningssentrene  ved SV 

8. februar Arkiv Medlemsmøte med arkivarene om BOTT-prosessen 

13. februar EA 
Medlemsmøte med renholderne om 
effektiviseringsprosjektet.  

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

6. mars Arkiv 
Medlemsmøte med arkivarene etter anbefaling om 
sentralisering 

18. mars MN – IFI 
Medlemsmøte om omorganisering av seksjoner og 
forskergrupper 

19. mars HF Medlemsmøte med valg av tillitsvalgte 



 

 16 

Informasjon, drøfting og forhandlingsmøter (IDF) 
Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2018. Møtene er mellom hovedtillitsvalgte og 
universitetsledelsen og/eller representanter fra ulike fagavdelinger.  
  

Dato Møtestatus Sak 

9. januar Informasjon IDF/Udir 

Effektivisering av administrative prosesser 

11. januar Informasjon Midlertidighet 

18. januar Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Styresaker 
Undervisningskvalitet: Merittering 
Undervisningskvalitet: Sensorveiledning 
Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 
Orientering om ARK 

18. januar Forhandling Personalreglement 

25. januar Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Utdanningskvalitet 
Personalpolitikk: Oppfølging av personalpolitiske prosesser 
og planverk 
Status for organisering av kommunikasjonsarbeidet i LOS 
Orientering om lederstilling i LOS 
ARK 

1. februar Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Ressursgruppe arbeid mot seksuell trakassering 
Programmandat og Programbeskrivelse 
digitaliseringsprogram 
Orientering om prosess DFØ 
Vurdering av konsekvenser for organisering og bemanning 
som følge av BOTT økonomi og HR 

1. februar Forhandling Personalreglement 

8. februar Informasjon Funksjoner nytt HR-system – prosjektet «utvidet HR» 

8. februar Forhandling Revisjon av retningslinjer for KVU 

19. februar Forhandling Personalreglement 
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Dato Møtestatus Sak 

1. mars Informasjon/ 
drøfting  

IDF/Udir 

Styresaker 
BOTT - status for arbeidet innen økonomi og HR 
Fakultetsstyrevedtak om valg av modell for klinikk og 
praksis ved PSI 
Administrativ forbedring og digitalisering - forslag til 
prosess 
Årsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon 
Driftsområde Nedre, arbeidsmiljø 

2. mars Forhandling Personalreglement 

5. mars Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Kunnskap i bruk – innovasjonsarbeid ved UiO 
Flytting av NTLs lokaler 
Masterplan for IT - status og prosess 
Arbeidsmiljøsak Nedre Blindern 
Utredning forskerboligordningen 
Tildelingsbrev KD 
Årsrapport til KD 
Virksomhetsrapport 
Midlertidighet - bestilling til enhetene 

22. mars Informasjon Organisering av kommunikasjonsarbeid i LOS 
Organisering av Avdeling for fagstøtte 
Bruk av lønnsmessige virkemidler ved UiO 
Bemanningssituasjon i Avdeling for personalstøtte 

5. april Forhandling Personalreglement 

12. april Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Innføring av GDPR 
Brev fra KD: forenkling og forbedring av rammeverket for 
universiteter og høyskoler 
Organisering av kommunikasjonsarbeidet i LOS 
Tentativ tidsplan for organisering av Avdeling for fagstøtte 

19. april Informasjon/ 
drøfting 

Årsplan og fordeling 
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Dato Møtestatus Sak 

19. april Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Styresaker 
Sidegjøremål 
Ressursplanlegging for utdanningsvirksomheten 

3. mai  Informasjon IDF/Udir 

Status BOTT 
Status organisering arkiv 
Arbeidsmiljø Nedre Blindern 
Eventuelle streikeforberedelser 

3. mai Forhandling Organisasjonsendring kommunikasjonsarbeidet i LOS 

3. mai Drøfting Funksjons- og bemanningsplan kommunikasjonsarbeid i 
LOS 

16. mai Drøfting  BOTT- samarbeid om administrative systemer, anskaffelse 
av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær 
HR - drøfting 

31. mai Informasjon IDF/Udir 

Styresaker 
Høring fra kunnskapsdepartementet om rammeverk for 
sektoren 
Mandat vitenskapsombud 
Kjønnssammensetning innstillingsråd 
Status organisering AF 

31. mai Forhandling Personalreglement 

31. mai Informasjon/ 
drøfting 

Årsplan 2019-2021 
Fordeling 2019 

6. juni Informasjon/ 
drøfting 

IDF/Udir 

Mandat vitenskapsombudet 
Status organisering AF 
Flere studenter på utveksling 
Tilbakemeldinger og begrunnelser 
Endringer i studie- og eksamensforskrift 
Studietilbud for studieåret 2019/20 
Virksomhetsrapportering 1. tertial 
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Dato Møtestatus Sak 

21. juni Informasjon/ 
drøfting 

Arbeid med organsasjonsendringer USIT 
Sammenslåing av grupper og revidert bemanningsplan 
USIT 
Status og videre prosess for HR-BOTT 
Prosjektmandater for Saksbehandling og arkiv og Økonomi 
og lønn 

25. juni Forhandling Organisering av AF, overordnet struktur 

27. juni Forhandling Personalreglement 

23. august Informasjon Styresaker 
Vitenskapsombudet 
Strategiprosess 2030 
Stillingsstruktur, Underdalsutvalget 

30. august Drøfting Høring om stillingsstruktur 

30. august Informasjon Adgangskontroll til UiOs bygninger 

20. september Informasjon/ 
drøfting 

Orientering om arbeidet med Strategi 2030 
Revidering av retningslinjer for EK-tjenester 
Mandat for prosjekt for fellesløsninger 
Flytting av sentralbordtjenesten 
Orientering om omorganisering av AF 

04. oktober Informasjon/ 
drøfting 

Endring av rekrutteringsform / ledelsesmodell for 
senterleder – fra ansatt til valgt leder – STK 
Orientering om sakskart til Universitetsstyret 23. oktober 
2018 

11. oktober Drøfting Mandat for personvernombudet 

1. november Informasjon Status for HR-systemprosessen 

Status for underliggende struktur for hhv Avdeling for 
studieadministrasjon og Avdeling for 
forskningsadministrasjon 

15. november Forhandling Underliggende struktur for hhv avdeling for 
studieadministrasjon og avdeling for 
forskningsadministrasjon 
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Dato Møtestatus Sak 

15. november Drøfting Bemanningsplan for avdeling for studieadministrasjon og 
avdeling for forskningsadministrasjon 

Definisjon, prinsipper og kriterier for fellesløsninger 
Utredning av forskerboligen 
Regelverk for kjønnssammensetning av innstillingsråd for 
faglige lederstillinger 
Utdanningskvalitet: merittering 

15. november Informasjon Innføring av nye økonomi- og lønnstjenester 
Rekkefølge for innføring av DFØs tjenester 
Internrevisjonens årsplan 2019 
Tilbakemelding på EK-tjenestesaken 
Opprykksordning og adgang til å lage kriterier lokalt 

22. november Drøfting HR-BOTTs systemløsningsprosjekt – foreløpig rapport fra 
arbeidsgruppen 

29. november Drøfting Midlertidighet 
Program for administrativ forbedring og digitalisering:  

a. plan for medbestemmelse og medvirkning 
b. mandat for prosjekt IT-drift 

29. november Informasjon Resultat av innplassering, avdeling for fagstøtte 

13. desember Drøfting Ny rutine for feriekvoter og ferietrekk 
Sykdom ved planlagt avspasering 
Kursporteføljen 

13. desember Informasjon Masterplan for IT 
Informasjon om arbeid med arkivorganisering 
Forberedelse før møte om evaluering av partssamarbeid 
Status for omorganisering av TPU ved OD 
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Medieoppslag og eksterne arrangementer 2018 
 

Dato Sted Sak 

13. mars Fri Fagbevegelse «Kritisk til statlig tariff- og arbeidsgiverpolitikk» 
Intervju med Line Grenheim på NTL Ung-
konferansen 

17. mars Khrono «Autonomi og målstyring» Leserinnlegg om foretak 
av NTLs hovedtillitsvalgte ved UH-institusjonene  

1. mai Youngstorget Natalia Zubillaga var konferansier.  

8. mai Fri Fagbevegelse «Ja eller nei til den nye pensjonsavtalen? NTL-
foreningene gir sprikende råd» Ellen Dalen om 
hvorfor NTL UiO anbefaler å stemme nei i 
uravstemninga.  

14. juni  Fri Fagbevegelse «Tillitsvalgte øyner muligheten for å stanse 
foretaksmodellen i universiteter og høyskoler» 
Intervju med NTLs hovedtillitsvalgte ved UiB, UiT, 
NTNU og UiO 

23. august Uniforum «Brudd i forhandlingene om nytt personalreglement» 
Intervju med Ellen Dalen og Marianne Midthus Østby 
om hvorfor NTL UiO har gått til brudd.  

31. august Uniforum «Historisk høy pott i høstens lokale 
lønnsforhandlinger» Ellen Dalen om 
lønnsforhandlinger ved UiO med to tariffavtaler. 

26. september  Fri Fagbevegelse «Ellen Dalen foreslås som ny nestleder i Norsk 
Tjenestemannslag» Intervju med Natalia Zubillaga og 
Ellen Dalen om NTL UiOs forslag til Landsmøtet.  

27. september  Uniforum «Ellen Dalen foreslås som ny nestleder i NTL» Intervju 
med Natalia Zubillaga om Ellen Dalens kandidatur.  

22. november Uniforum «Lokale lønnsforhandlinger ble lønnsfest for 
mellomledere» Intervju med Natalia Zubillaga om 
resultatene av lønnsforhandlingene ved UiO.  

29. november OD-fakultetets 
julebord 

Natalia Zubillaga holdt innledning om omstilling.  

30. november Antirasistisk 
demonstrasjon 

Natalia Zubillaga holdt appell.  

6. desember NTL NAVs 
tillitsvalgtkonferanse 

Natalia Zubillaga deltok i paneldebatt om New Public 
Management.  
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Medieoppslag og eksterne arrangementer 2019 

 

Dato Sted Sak 

7. januar Uniforum «Fagforening advarer mot universitetenes HR-planer» 
Intervju med Natalia Zubillaga om BOTT og innføring 
av nytt HR-system ved UiO.  

17. januar Fri Fagbevegelse «Regjeringen dropper foretaksmodellen i universiteter 
og høyskoler: – En seier for ansatte, sier tillitsvalgte» 
Intervju med Natalia Zubillaga etter lansering av 
mulighetsstudiet om UH-institusjonenes 
tilknytningsform.  

3. februar Khrono «LO-tillitsvalgte ønsker invitasjon inn i strategiske 
tankesmier» Intervju med Natalia Zubillaga om 
Strategi2030 og dekanenes tankesmier.  

13. februar Uniforum «NTL-leiar støttar kritikken av mangel på medverknad 
på UiO» Intervju med Natalia Zubillaga om 
medbestemmelse og  Strategi2030. 

14. februar Fagforbundets 
tillitsvalgtkonferanse 
for avd. 006 

Natalia Zubillaga holdt fagligpolitisk innledning 

28. februar NTL Fylkesutvalget i 
Oslos frokostmøte 
om likelønn 

Natalia Zubillaga deltok i panelsamtale med Turid 
Lilleheie og Mari Teigen. Ordstyrer var Julie Lødrup.  

1. mars Fri Fagbevegelse Artikkel fra NTL Fylkesutvalgets morgenmøte 
«Hvordan står det egentlig til med likelønna i staten?» 
der Natalia Zubillaga deltok i panelsamtale.  

5. mars Uniforum «Er motstanden virkelig overraskende for SV-
dekanen?» Felles leserbrev fra organisasjonene om 
sentersaken på SV. 

8. mars Kvinnedagen  Natalia Zubillaga holdt appell på Youngstorget på 
tidenes største mønstring.  

14. mars NTL-konferansen Natalia Zubillaga deltok i panelsamtale om HR-
systemer på NTL-konferansen som hadde 
digitalisering som tema 

29. mars Uniforum Fagforeningene etterlyser svar om faktaundersøkelser 
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Øvrige arrangementer 

22. mars - Påskeaksjon 
Utdeling av skistropper og 
sjokolade nest siste dag før 
påskeuka 

1.mai - «Fellesskap fungerer – 
Stopp velferdsprofitørene»  
NTL UiO deltok med fane og 
egen parole «Foretak – Nei 
takk!» Årets hovedparole. 
Mange medlemmer møtte opp 
for å vise motstand mot 
innføring av foretak.  

9. mai - Morgenaksjon 
Oppfordring til å bruke 
stemmeretten i uravstemming 
om forslag til ny offentlig tjenestepensjon 

19. juni - Sommerfest på Oslofjorden 
Tradisjonen tro kastet vi loss fra 
Rådhuskaia for noen timer på 
Oslofjorden med en båt full av 
sommerglade NTL UiO-medlemmer. 
Det var friskt og vindfullt, men 
strålende sol og som vanlig en hyggelig 
og vellykka tur..  

13. september - NTL-dagen  
Tema for årets NTL-dag var 
midlertidighet. Vi markerte dagen med 
epleutdeling rundt om på UiOs campus.  

24. oktober - Likelønnsaksjon 
Utdeling av løpesedler for å markere at 
87%  

30. november - Lunsj nye medlemmer 
Foreningas nyinnmeldte inviteres til uformell lunsj med lett servering og informasjon om vårt 
arbeid. Vi har fått god respons på tiltaket og mange ønsker å delta. Det er en fin anledning for de 
nye medlemmene å bli kjent med sine tillitsvalgte og lære om NTL.  
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14. desember - Gløgg og 
innvielse av nye 
kontorlokaler 
Rett før jul inviterte vi til 
gløgg og pepperkaker for å 
innvie nye kontorlokaler i 
kjelleren i Fysikkbygget. Både 
nye og gamle medlemmer tok 
turen innom til en hyggelig 
ettermiddag.  

17. desember - Markering av 40- 
og 25års medlemskap 
Dette tildeles alle NTL medlemmer 
som har 25 eller 40 års 
sammenhengende medlemskap i LO-
forbund. På en tilstelning i Klubben i 
Georg Sverdrups hus 17. desember, 
møtte 40- og 25-års jubilanter 
foreningens ledelse, og med kaffe og 
snitter feiret vi medlemmene for 
langt og trofast medlemskap i NTL 
UiO. 

28. februar - Skidagsaksjon 
Utdeling av NTL-effekter til UiO-
ansatte på vei til skidag 

8. mars - Kvinnedagen  
Foreninga går i 8. mars- tog 
under arbeidslivsparolen 
«Ingen pensjon under 2/3 av 
lønna» 
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Fanemarkeringer 

Fanemarkeringene er viktige 
solidaritetsmarkeringer og har lang 
tradisjon i fagbevegelsen. I år har vi vært 
med på å markere mange viktige saker. Vi 
håper at enda flere tillitsvalgte har 
anledning til å bli med på disse 
markeringene i kommende periode. 

29. mai: Fanemarkering til støtte for 
vekstedsarbeidere og renholdere på 
jernbanen som blir anbudsutsatt 

15. juni: Renholdernes dag 

9. september: Fanemarkering mot 
søndagsåpent kundesenter på IKEA  

11. oktober: Aksjon mot jernbanepakke 4 

8. november: Pensjon fra første krone 

29. november: Bevar stipendet 

30. november: Antirasistisk demonstrasjon 

15. februar: Fanemarkering for de 
streikende på Godt Brød Nydalen 

6. mars: Aksjonsdag for faste ansettelser 
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Rapporter 
Rapportering på hovedoppgaver for årsmøteperioden 2018-2019: 

FORSKNING  

Tilknytningsform for universitetene 
Jeløya-plattformen viste at regjeringa ønsket å utrede «ulike tilknytningsformer for universitets- 
og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige 
institusjoner." Den samme problemstillingen ble reist i 2005 og Ryssdal-utvalget foreslo den 
gang å organisere universitetene og høgskolene som foretak. Til tross for utvalgets konklusjon 
bøyde daværende statsråd Kristin Clemet av og la forslaget tilbake i skuffen - etter bred 
mobilisering fra fagforeninger, studenter, rektorer, professorer og hele sektoren generelt. 

NTL-foreningene i universitets- og høgskoleskolesektoren var tidlig ute og kritiserte den 
foreslåtte foretaksmodellen, og har igjen mobilisert bredt mot det vi mener er en 
markedstilpasning av utdanningssystemet. Foretaksmodellen vil medføre en svekkelse av 
kollektive rettigheter for de ansatte, dårligere stillingsvern, privatisering av tjenester, og mindre 
faglig frihet.  

I kjølvannet av regjeringsplattformen la et interdepartementalt utvalg frem sine forslag til 
tilknytningsformer for sektoren i januar 2019. Utvalget anbefalte å ikke gå for foretaksmodell. 
De anbefalte likevel å vurdere endret tilknytningsform for universiteter og høyskoler til 
særlovsavtaleordning.  

Ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte 
NTL UiO bidro, blant annet gjennom Varøys frikjøp, til NTLs innspill til den regjeringsoppnevnte 
ekspertgruppen som var nedsatt for å se på stillingsstrukturen i høyere utdanning. Innspillet 
omhandlet blant annet tilsettingsprosesser, kombinerte stillinger, lønns- og arbeidsvilkår, 
karriereløp, praksisprofessor, innstegsstillinger og likestilling.  

NTL mener det er fordeler ved å beholde store deler av dagens stillingsstruktur og å beholde en 
felles nasjonal stillingsstruktur. Hovedregelen må være at vitenskapelige stillinger er delt 
mellom undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling. Tid til forskning, utvikling 
og undervisning skal være en plikt og rett for alle vitenskapelige ansatte.  

Mari Helén Varøy har vært 100 % frikjøpt frem til februar 2019 av NTL-foreningene i 
universitet- og høyskolesektoren. Varøys bidrag for å koordinere sektorens forskningspolitiske 
arbeid har vært viktig.  

PERSONALPOLITIKK  

Personalreglement 
Som følge av innføringen av den nye loven for statens ansatte, forhandlet fagforeningene våren 
2018 med UiO om nytt personalreglement. Før sommeren ble det klart at NTL og arbeidsgiver 
ikke ble enige, og NTL gikk til brudd i forhandlingene. Personalreglementet skal dermed opp til 
mekling i Kunnskapsdepartementet. Meklingen skal etter planen finne sted i første halvdel av 
2019. Departementet har imidlertid i et skriv til UiO i februar 2019 uttalt at det er 
universitetsdirektøren som skal mekle. Både arbeidsgiver (UiO) og NTL er enige i at 
universitetsdirektøren er å anse som part i saken, og ikke kan innta en meklerrolle. Denne 
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uenigheten bunner i ulik tolkning av Hovedavtalen §24. På bakgrunn av dette har NTL UiO løftet 
saken til LO Stat for at partene skal vurdere saken videre. Partene avventer fremdeles 
departementets tilsvar på dette.  

Den nye statsansatteloven viderefører prinsippet om mulighet for unntak fra blant annet 
utlysning og innstilling ved ansettelser inntil 6 måneder, men at det i personalreglement kan 
gjøres unntak fra lovens §§ 3 til 6 for inntil ett år dersom partene lokalt er enige. Dette 
innebærer unntak fra kvalifikasjonsprinsippet, utlysning, innstilling og ansettelsesråd. I tillegg 
ønsker UiO at stillinger som utgjør 15 eller færre timer i uka ikke skal måtte lyses ut i det hele 
tatt, selv om stillingene er faste.  

NTL kan ikke godta arbeidsgivers ønske om å ikke utlyse denne type stillinger, eller 
arbeidsgivers ønske om unntak for ansettelse inntil ett år, såkalt administrativ tilsetting. Dette 
vil ikke oppfylle lovens intensjon om å redusere midlertidighet og svekker 
kvalifikasjonsprinsippet som ivaretas gjennom kunngjøringsplikten. 

For å følge opp den nye lovens intensjoner om å redusere midlertidighet krevde NTL UiO også at 
ansettelsesrådet, altså det partssammensatte rådet som vurderer søkere, skal kunne avvise 
tilsettinger som ikke oppfyller lovens bestemmelser om midlertidige tilsettinger. Dette var et 
umulig krav for UiO å akseptere, og et umulig krav for NTL UiO å fravike.  

NTL UiO mener at UiOs personalreglement skal tydeliggjøre hvordan vi lokalt skal følge opp Lov 
for statens ansatte, blant annet når det gjelder rutiner og prosedyrer knyttet til tilsetting og 
oppsigelser. Arbeidsgiver har argumentert med at KMDs mal for personalreglement begrenser 
lokale parters forhandlingsrett i personalreglementet. Arbeidsgiver ønsker i stedet å gjøre 
utformingen av rutiner og prosedyrer til gjenstand for drøfting i etterkant av forhandlingene. En 
slik begrensing av forhandlingsretten fra én part har ikke vært mulig å akseptere for NTL. 

BOTT- prosjektet og medbestemmelse  
Samarbeidet mellom de fire universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT), som 
startet som en koordinering av innkjøp av felles systemer for lønn og økonomi, har fortsatt i 
2018. I juni vedtok de fire å inngå et samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om 
tjenesteleveranser på økonomi, lønn, og såkalt lønnsnær HR. De fire universitetene har nå 
startet arbeidet med det som kalles en «opptaksprosess» for å starte forberedelsene til en felles 
løsning for lønn, personal og økonomi. Oppfølgingen av BOTT har vært særlig krevende, da det 
er uklart hvordan medbestemmelsen skal tas ut lokalt innenfor denne typen nasjonale 
prosjekter. Det tette samarbeidet med de andre NTL-foreningene i sektoren har derfor vært 
viktig for oss. 

NTL UiO har fulgt opp BOTT gjennom hele året, og særlig lønn- og regnskapsseksjonen der 
mange av oppgavene nå er vedtatt at skal overføres til DFØ. Arbeidet med å sikre en god plan 
som ivaretar de ansatte i ADS vil fortsette også utover i neste årsmøteperiode. Flere 
administrativt ansatte ved universitetene har vært bekymret for hvilke konsekvenser 
innføringen av de nye systemene vil få for arbeidsplassene - særlig når innføringen av nye 
systemer skjer parallelt med en generell effektivisering og kutt i administrative stillinger. Nå 
jobber arbeidsgiver med systemer innenfor saksbehandling, arkivtjenester og et HR-system.  

NTL UiO er svært bekymret for muligheten til å overvåke ansatte via det nye HR-systemet som 
skal komme. Slike systemer legger opp til mer rapportering på individnivå, mer kontroll og mer 
styring. Dette er saker vi vil fortsette å følge tett. 
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Organisering av arkivtjenesten ved UiO har vært under vurdering som en del av delprosjektet 
BOTT saksbehandling og arkiv. Formålet med prosjektet er et felles innkjøp av arkiv- og 
saksbehandlingssystemer for alle BOTT-universitetene, som etter hvert skal sette standard for 
resten av institusjonen i sektoren. Som et ledd i dette har det blitt anbefalt sentralisering av 
arkivtjenesten, noe som vil føre til at UiOs organisering av arkiv vil bli lik de andre BOTT-
universitetenes organisering. Prosjektgruppens rapport virker ikke å ha tatt inn over seg de 
ansattes innvendinger og konstruktive alternative forslag.  

Foreninga har vært en pådriver for å få tatt ut medbestemmelsen i BOTT-prosjektet, både på 
lokalt og sentralt nivå. Det har vært viktig med tett dialog med medlemmene, slik at både faglige 
og personalmessige hensyn blir ivaretatt. Vi i NTL ønsker at effektivisering tar utgangspunkt i de 
ansattes vurderinger av hvordan arbeidsoppgavene best kan løses for å sikre gode 
støttetjenester. I dag ser vi i stadig større grad at det er arbeidsoppgavene som skal tilpasses til 
mulighetene som ligger i de ulike systemene.  

Lokale lønnsforhandlinger – hovedoppgjør 2018 
På Unio, YS og LOs avtale ble det forhandlet om drøyt 59 millioner kroner, og 27 % av UiOs 
ansatte fikk som følge av forhandlingene endring i lønn og/eller stillingskode. Blant NTLs 
medlemmer fikk omlag 50% opprykk. NTL er særlig kritisk til at arbeidsgiver i år igjen 
prioriterer opprykk til administrative mellomledere, som allerede er den gruppen med klart 
best lønnsutvikling ved UiO. Denne gruppen får gjentatte ganger mer enn deres lønnsmasse 
tilsier og det skjer på bekostning av andre ansatte og verdsettinga av deres verdiskaping.  

Når store deler av lønnsramma blir forhandlet lokalt fremfor sentralt, vil de fleste tape 
kjøpekraft. I lokale forhandlinger gis det ikke generelle tillegg i lønnstabellen, men til den 
enkelte ansatte. Et slikt system vil på sikt føre til at lønnsnivået i staten synker, da det ikke 
utvikler lønnstrinnene i lønnstabellen, men kun baserer seg på individuelle tillegg til den enkelte 
ansatte. I tillegg er det i lokale lønnsforhandlinger en mindre andel av de ansatte som får et 
opprykk. Konsekvensen av dette er at de fleste får en nedgang i kjøpekraft. 

NTL fremmet i forhandlingene et gruppekrav for de under lønnstrinn 46 som har tapt kjøpekraft 
de siste 5 årene de har jobbet ved UiO. Vi er fornøyde med at alle disse NTL-medlemmene har 
fått et opprykk, selv om det er lavere enn vi ønsket. Dette opprykket har ikke gått på bekostning 
av de andre ansatte innenfor samme enhet. 

NTL har gjennom flere år fremmet krav for studentbetjenter på Universitetsbiblioteket. Dette er 
en gruppe som er plassert veldig lavt i både stillingskode og lønn. Vårt arbeid har så langt 
resultert i at alle, også de som ikke er NTL-medlemmer, nå får en startlønn på minimum 
lønnstrinn 30. 

ORGANISASJON 

Landsmøtet 2018 
I november 2018 avholdt NTL sitt 19. landsmøte, og over 300 delegater fra hele landet møttes 
for å vedta prinsipp- og handlingsprogram, uttalelser, vedtekter og for å stake ut kursen for de 
neste fire årene. Landsmøtet er NTLs høyeste organ, og avholdes hvert 4. år. NTL UiOs 
delegasjon bestod av Torgeir Lebesbye, Olav A. Hoemsnes, Tobias Langhoff, Geir Mathiessen, 
Gabrielle Tandberg, Tom Thorsen, Siv Håberg, Gry Bruland Larsen og Marianne Midthus Østby. 
Ellen Dalen og Natalia Zubillaga var delegater fra henholdsvis forbundsstyret og landsstyret. 
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NTL UiO fikk gjennomslag for mange av våre viktigste saker, som blant annet tariffesting av 
sekstimersdagen, avvikling av markedsstyring i staten, styrking av prinsippet om kronetillegg og 
ansiennitet i NTLs lønnspolitikk, forbud mot profitt på velferd, organisering og ikke minst 
forskningspolitikken. 

Landsmøtet valgte også en ny ledelse for NTL de kommende fire årene, og etter innstilling fra en 
enstemmig valgkomité ble NTL UiOs Ellen Dalen valgt inn som 2. nestleder i forbundet. Foruten 
Ellen består den nye ledelsen av Kjersti Barsok (leder), Fredrik Oftebro (1. nestleder) og Carl 
Marius Michelsen (hovedkasserer). Natalia Zubillaga ble gjenvalgt til landsstyret. 

Verving 
NTL UiO fikk i 2018 tildelt midler (189 000 kr) fra LO Stat i støtte til å videreføre verveinnsatsen 
i foreninga, gjennom et frikjøp av tillitsvalgt i ca 25% stillingsbrøk for å jobbe med verving. 
Støtten viderefører verveprosjektet som ble påbegynt i forbindelse med støtten innvilget av NTL 
til samme formål i 2017. Tiltak organisasjonen har jobbet med er blant annet å videreføre 
aktiviteten med ververunder på enhetene sammen med de lokale tillitsvalgte, videreutvikling av 
rutiner for kontakt med nyansatte og oppfølging av nyinnmeldte medlemmer, og andre aksjoner 
og kampanjer for å skape synlighet for NTL på campus. Eksempler på slike aksjoner er NTL-
dagen med tema midlertidighet og Likelønnsaksjonen, hvor vi utarbeidet og delte ut flyer om 
Likelønnsaksjonens budskap og NTLs politikk på likelønn. Vi har også gjennomført 
plakataksjoner på enhetene og rundt om på campus, og vært tilstede og delt ut NTL-effekter 
under f.eks. UiOs skidag. 

I løpet av året har foreninga også jobbet med oppdatering og videreutvikling av foreningas 
informasjon på nett, herunder også de engelskspråklige nettsidene. Vi har også holdt et åpent 
informasjonsmøte om fagorganisering i samarbeid med NTL Ungs studentgruppe på UiO. 

Tall fra forbundet viser at det økte fokuset på verving i senere år har ført til en vesentlig endring 
i alderssammensetning av medlemsmassen når det gjelder yrkesaktive medlemmer. Antallet 
medlemmer som skal gå av med pensjon i løpet av kommende ti år (arbeidstakere på 60 +) har 
gått ned med 20 %, mens antallet medlemmer under 40 år har økt med 15 %. Dette er viktig, da 
akademia står midt i et stort generasjonsskifte som betyr at risikoen for å tape 
organisasjonsgrad er stor.  
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Rapport fra forbundsstyret og landsstyret 

Ellen Dalen og Natalia Zubillaga har vært representanter i henholdsvis forbunds- og landsstyret i 
perioden. Forbundsstyret har møte hver måned, landsstyret har hatt tre møter i perioden. 

Landsmøteforberedelser, herunder innstilling på prinsipp og handlingsprogram og vedtekter, 
har hatt flere behandlinger i både forbundsstyret og landsstyret. NTL UiO hadde levert inn 
mange forslag til nytt prinsipp og handlingsprogram og fikk godt gjennomslag for disse.  

NTL har i perioden vedtatt tariffpolitisk uttalelse opp mot mellomoppgjøret som fastholder på 
vårt krav om en fortsatt kollektiv nasjonal avtale som regulerer lønn ut i fra arbeidsoppgaver og 
muliggjør utjevning av forskjellene mellom lavt- og høytlønte og mellom kvinner og menn 
gjennom kronetillegg på lønnstabellen.  

Rapport fra studieutvalget 

Dato Aktivitet 

16.03.2018 Lunsjmøte om fleksitid med Thomas Sandvik 

20.04.2018 
Frokostmøte om forslag til ny offentlig  tjenestepensjon m/Fredrik Oftebro, Åsne 
Skjelbred Refsdal og Roy Pedersen 

15.11.2018 Kurs for medlemmer av innstilling og tilsettingsråd m/Siv Anita Hagen 

20.11.2018 Lunsjmøte om Fleksitid sentrum med Thomas Sandvik 

27.11.2018 
Frokostmøte om foretaksmodellen m/Ellen Dalen, Hans Petter Graver, Nina 
Sandberg og Roar Eilertsen 

26.03.2019 Pensjonskurs med SPK 

 

Rapport fra Ny Giv redaksjonen 

Det har ikke blitt utgitt noen numre av Ny Giv i årsmøteperioden.   

Rapport fra AKAN-representant Dag Vargset 

3 personer med Akan-avtale har blitt fulgt ved UiO i 2018.  Vargset har fulgt opp 1 av disse 
sakene. 

Aktivitet:  

 Deltatt med innlegg på 2 av UiOs HMS-grunnkurs for rus- og avhengighetsproblematikk 
 Deltar i arbeidsgruppe for å utarbeide ny ruspolicy ved UiO. Arbeidsgruppa ble nedsatt 

etter innspill til AMU fra Akan-hovedkontaktene 
 Deltatt på Akandagene 2018 

Ragnhild Jørgensen (PARAT) og Espen Uleberg (Forskerforbundet) er også Akan 
hovedkontakter ved UiO 
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Rapporter fra enhetene 

Det humanistiske fakultet 

Medlemsmøter: I medlemsmøte gjennomført 19. mars 2019 ble følgende valgt: Øystein Ekevik, 
Anne Lise Pound (1.vara) og Peter Kristoffersen (2.vara). Frem til da fungerte nestleder som 
tillitsvalgt på HF. 

Viktige saker: I årsmøteperioden har vi blant annet drøftet budsjett, omgjøringer av stillinger, 
midlertidighet, årsplan, stillingsplaner ute på instituttene, fakultetsstyresaker og finansiering av 
Ibsen-senteret. Vi har også bistått medlemmer i personalsaker. Den økonomiske situasjonen på 
IFIKK og endring av finansiering av Ibsen-senteret er to saker som peker seg ut i perioden. I 
begge saker samarbeidet foreningene, og i begge saker ar man etterspurt og gjennomført 
ekstraordinære IDF-møter. Partssamarbeidet på HF oppleves som konstruktiv. 

 

Det juridiske fakultet 

IDF/Samarbeid med ledelsen: 16.februar 2018, 24.april 2018, 4.juni 2018, 14.august 2018 
(ekstraordinært), 12. oktober 2018, 6.desember 2018, 11.januar 2019 (fagforeningene krevde 
drøfting ang bemanningssituasjonen ved IKRS), 13.februar 2019.  

Samarbeidet med ledelsen er greit, men det er helt klart rom og behov for forbedringer.  

Da det er mye som skjer ved fakultetet for tiden er det ekstra viktig med en god dialog og et godt 
samarbeid med ledelsen. Vi kan nevne ansettelsesstopp, kartlegging(er) av administrative 
tjenester i forbindelse med effektivisering, flytting til nybygget (Domus Juridica) senhøst 2019 
og en generell svakere økonomi som har flere ulike utslag. 

Det at det er mye som er uavklart vanskeliggjør det å få klare svar fra ledelsen, og ev krav om 
drøfting fra vår side må gå på spesifikke utfordringer.  Det kan virke som standardsvaret er «vi 
må se an utfallet av kartleggingene/BOTT samarbeidet/flytting til nybygg/instituttstruktur ved 
fakultetet» eller lignende. Veldig mange prosesser samtidig gjør det vanskelig for oss å holde 
oversikt og slik stille de rette spørsmålene.  

Innkalling til IDF-møter kommer stort sett ikke senere enn 1 uke før, men aldri tidligere, og det 
er som regel mellom 60-80 sider vedlegg. Dette er resurskrevende for oss, men samtidig nøler vi 
litt med å be ledelsen sende en kortfattet versjon. Dette da vi ikke vil vite om det som blir sendt 
ut er det ledelsen selv anser som det viktigste, eller det som objektivt sett er det viktigste.  

På den positive siden kan vi nevne at vi i våres ba om at det skulle settes av mer tid til IDF 
møtene da vi følte det ikke ble nødvendig tid til drøftingssakene som gjerne var satt sent i 
sakskartet. Dette etterkom ledelsen, og det blir nå satt av 2 timer i stedet for 1 time.  

Det at vi har formøter med de andre fagforeningene i forkant av IDF-møtene har også gjort noe 
med dynamikken på møtene. Der foreningene er enige står vi samlet, og det ser ut til at ledelsen 
tar det (mer) seriøst. 
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Viktige saker: Det har blitt jobbet med ulovlig midlertidighet hvor NTL har krevd at et vikariat 
skulle lyses ut som en fast stilling. Dette ble gjort til slutt, men tok altfor lang tid og vikaren som 
satt i stillingen er nå fast ansatt. 

Et medlem har også fått hjelp til å kreve fast 100% stilling ved annet fakultet/institusjon ved UiO 
da medlemmet kun hadde 50% ved Juridisk fakultet.  Medlemmet er nå i fast 100% stilling ved 
UiO.  

Medvirkning og medbestemmelse i ulike prosesser (nybygg, kartlegginger mv) har tatt mye tid, 
og det kan diskuteres om vi egentlig har en reel medvirkning og/eller med medbestemmelse. 
Mye kommer «fra oven» og vi blir informert, noen ganger drøftes det, men utfallet er ofte 
bestemt og det beste vi kan gjøre er å få våre bemerkninger notert i protokoll.  

Viktig nå er å ha en oversikt over alle endringene som skjer på fakultetet slik at en kan fange opp 
prosesser som kan ha en sterk innvirkning på medlemmenes arbeidshverdag, og deretter finne 
ut hvordan vi kan få innvirkning på disse. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

IDF/Samarbeid med ledelsen: I løpet av 2018 har det vært avholdt fire ordinære IDF-møter og et 
ekstraordinært IDF-møte med fakultetsledelsen og organisasjonene. Saker til behandling her er: 
Styrets sakskart, midlertidighet (ekstraordinært IDF), enkeltsaker og prosesser ved fakultetet.  

Generelt oppleves samarbeidet som godt. Organisasjonene har fremmet forslag om flere IDF-
møter pr. år og antallet er nå økt fra fire til fem ordinære IDF-møter  

Av de mest utfordrende problemstillingene ved fakultetet er det høye antallet midlertidig 
ansatte. 

Viktige saker:  

 Fokus på å redusere midlertidighet 
 Ny strategi for fakultetet 
 Digitalisering 
 Lederopplæring 
 Samlokalisering av verkstedene(fremdeles) 
 Arbeidet med nytt Life Science bygg  
 Oppstart av nye og nyorganisering av eksisterende sentere er pågående prosesser som 

påvirker mange arbeidstakere ved fakultetet. 

Omorganisering av verkstedene er iverksatt, men lokalene for samlokalisering enda ikke 
ferdigstilt, endelig dato for ferdigstillelse er usikker. Nytt i denne prosessen er at verkstedet skal 
samlokaliseres i de gamle verkstedlokalene på Kjemisk institutt. Men endelig sluttføring av 
denne prosessen beror på nødvendige ombygginger. 

Livsvitenskapsbygget er en prosess som har pågått over lang tid. Egentlig på hele 2000-tallet, i 
forskjellige faser. Graving på «tomta» starter opp i løpet av denne våren. Planlagt åpning av 
bygget er nå 2024. 



 

 33 

Det medisinske fakultet 

Medlemskontakt: Det har i perioden vært en del henvendelser fra medlemmer angående lønns- 
og arbeidsvilkår, disse har blitt håndtert av lokalt tillitsvalgte. På bakgrunn av tilbakemeldinger 
fra medlemmer, er vår oppfatning og opplevelse at vi som tillitsvalgte har god kontakt med, og 
er lett tilgjengelige for våre medlemmer. Vi ser også at flere medlemmer deltar på kurs i regi av 
Studieutvalget. 

IDF/Samarbeid med ledelsen: Samarbeidet med fakultetsledelsen fungerer godt. Det avholdes 
jevnlige møter mellom fakultetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonen (IDF- møter). I 
perioden har det blitt avholdt 6 ordinære IDF- møter. I tillegg avholdes ekstra informasjons- og 
drøftingsmøter ved behov, eksempelvis drøfting av bemanningsplaner og endringer av 
organisasjonskartet ved fakultetets ulike enheter. 

Viktige saker:  

 Drøfting av midlertidighet ved fakultetet 
 Viktige styresaker: Budsjett- og regnskap, budsjettfordeling 2019, årsplan 2019-2021. 
 Gjennomgang sykefravær 2017 
 Nytt dekanat er valgt 
 Ny instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin er valgt 
 Endring i masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn 
 Nedleggelse av det 2-årige masterprogrammet i Sykepleievitenskap ved Institutt for 

helse og samfunn 
 Drøfting av sammenslåing av Enhet for studiestøtte med IMBs administrasjon 
 Drøfting av endring i arbeidstid for tilsatte ved Komparativ medisin, RH 
 Alternative opptakskriterier – pilot ved Det medisinske fakultet 

 

Det odontologiske fakultet 

Medlemsmøter: Det har vært avholdt ett medlemsmøte ved OD i perioden. Det var 09.08.2017. 
Tema var de lokale lønnsforhandlingene. 

IDF:  

Informasjons- og drøftingsmøte 18.01.2018 
Saker: Klinikksjef ved IKO, Lønnsopprykk etter HTA pkt. 2.5.5, Økonomifunksjonen – prosess for 
fremtidig organisering, Informasjon om diskuterte endringer i den administrative 
organiseringen ved OD, Informasjon om lederseminar i april, Supplerende regler for 
godkjenning av sidegjøremål ved OD,  

Informasjons- og drøftingsmøte 23.02.2018 
Saker: Klinikklederstilling IKO, Tilsynssensor, Tilskudd spesialistutdanningen 2018, Møte i KD 9. 
februar 2018, Virksomhetsrapport 3. ter. 2017 med regnskap 2017, Gjennomgang av årsplan 
2017 - hva ble gjennomført, Likestillingsplan. 



 

 34 

Informasjons- og drøftingsmøte 6.04.2018 
Saker: Klinikklederstilling IKO, Bruk av midlertidighet ved OD. 

Informasjons- og drøftingsmøte 25.05.2018 
Saker: Temporær organisering av økonomifunksjonen, Organisatorisk plassering av 
tannpleierutdanningen, Prosess for tilpassing av de administrative funksjonene ved OD, 
Økonomirapport TI 2018, Eventuelt: Velferdsmidler til de ansatte. Hvordan blir de brukt og 
hvem disponerer disse? 

Informasjons- og drøftingsmøte 14.09.2018 
Saker: status for omorganiseringen av TPU, Prosess for tilpasning av de administrative 
funksjonene ved OD, Status for omorganisering på klinikk, Status for omorganisering av 
økonomifunksjonen, Professor-/førsteamanuensisstilling i odontologi (kjeve- og 
ansiktsradiologi) – stillingsbeskrivelse, Professor-/førsteamanuensisstilling i odontologi 
(kariologi) – stillingsbeskrivelse, Førsteamanuensisstilling i odontologi (kjeveortopedi) – 
stillingsbeskrivelse, Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme. Oppnevning av representant til 
fagkomite. 

Informasjons- og drøftingsmøte 19.10.2018 
Saker: Status for tilsetting av en klinikksjef og organisering av klinikkene på IKO, Prosess for 
tilpasning av de administrative funksjonene ved OD. 

Informasjons- og drøftingsmøte 30.11.2018 
Saker: Status for omorganisering TPU, Prosess for tilpasning av de administrative funksjonene 
ved OD Prosjektgruppens sammensetning, Ledelsesvurdering og økonomirapport 5-årig 
prognose 2019-2023, Budsjett 2019, Årsplan 2019-2021. 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Medlemsmøter: Vi har hatt medlemsmøter i forbindelse med lønnsforhandlinger, sentersaken og 
streik.  

Medlemskontakt/verving: Ververarbeidet har foregått kontinuerlig. Forhåpentligvis vil det bli 
lettere å nå medlemmene på Eilert Sundts hus, nå som Siv Håberg har kommet inn som 
tillitsvalgt. Vi kan alltid jobbe mer for å verve nye og gamle tilsatte.  

IDF/Samarbeid med ledelsen: SV- har hatt 6 IDF-møter. Samarbeidet er som regel godt med 
ledelsen. Det er enkelte saker som har gjort at samarbeidet ikke har vært ideelt. Dette gjelder 
spesielt saken om sentrene og budsjettmodellen. Når det kommer til førstnevnte sak har NTL og 
de andre fagforeningen etterspurt informasjon flere ganger uten å få det.  

Viktige saker: De viktigste sakene vi har jobbet med er ny budsjettmodell for SV og sentersaken.  

Budsjettmodellen ble vedtatt i fakultetsstyret, så den saken er ferdig.  

En viktig sak har vært dekanens ønske om omorganisering av sentrene TIK og ARENA, fra å ligge 
direkte under fakultetet til å legges under henholdsvis SAI og ISV.  
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Saken førte til stor uro og harme blant våre medlemmer. Det ble gjennomført to medlemsmøter, 
både med de ansatte på sentrene og på instituttene. Møtene var i felles regi av alle 
fagforeningene. Saken ble drøftet med fagforeningene 20. mars og på styremøte 22. mars vedtok 
fakultetsstyret å stoppe prosessen om omorganisering. Både vi og medlemmene er svært 
fornøyde med utfallet i saken.   

I tillegg har vi hatt noen saker som omhandler arbeidsmiljø. Dette er også noe vi skal jobbe mer 
med. 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Medlemsmøter: Det har kun blitt avholdt ett medlemsmøte i perioden. Fakultetet har i flere år 
vært uten tillitsvalgte. 11. mai ble Ragnhild Gotaas Torvik valgt som lokalt tillitsvalgt og Kristin 
Schøyen Grude valgt som vara. 

Medlemskontakt/verving: De tillitsvalgte har deltatt på ververunder ved inngangen til UiO på 
NTL-dagen og Likelønnsdagen, samt hatt to lokale ververunder i Helga Engs hus. I tillegg har UV 
laget en lokal NTL-verveflyer. 

IDF/Samarbeid med ledelsen: Det har blitt gjennomført 5 IDF-møter i perioden med de lokalt 
tillitsvalgte.  Det har vært vanskelig å forberede seg til møtene, da saksdokumentene enten har 
manglet, eller kommet veldig sent. Saker som har vært til drøfting er LINKs bemanningsplan, 
kontorlokaler til personalseksjonen og om fakultetsstyremøte. 

Viktige saker:  

 Få gode rammer rundt IDF-møtene. Dette er nå iverksatt.  
 Å få bemanningsplaner for alle enheter. Arbeidet er igangsatt.  
 Bistå enkeltmedlemmer i lokale forhandlinger og i omstillingsprosessene til LINK og 

arkivet. 

 

Universitetsbiblioteket 

IDF/Samarbeid med ledelsen: Det har vært avholdt 6 Informasjons- og drøftingsmøter. NTL har 
vært representert på alle sammen. Klima på møtene er bra. 

Viktige saker: Vi har hatt spesielt fokus på lønnsforholdene til sekretærene (studentbetjentene) 
på UB. De får mer og mer ansvar, og vi sliter med å få dem opp i lønn.  

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

 

Kulturhistorisk museum 

IDF/Samarbeid med ledelsen: I 2018 har det vært avholdt 7 IDF-møter på KHM. 
Samarbeidsforholdet med ledelsen på KHM er relativt godt, med god informasjon vedrørende 
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Viktige saker:  

Økonomien har som normalt vært gjennonganstema på IDF-møter. Den er under kontroll og på 
bedringens vei. Handlingsrommet det skaper brukes til oppgradering av permanente 
utstillinger, hvor alle utstillingene i Historisk museum er i ferd med å demonteres. Nye 
utstillinger skal bygges opp over en periode på flere år. Som tidligere år er det tydelig 
kommunisert fra ledelsen at bedring i økonomien ikke skal brukes til en økning av fast ansatte. 
Trenden er prosjektansettelse, og ansettelse finansiert av eksterne midler.  

Planlegging av nytt Vikingetidsmuseum er fortsatt en sentral del av arbeidet på KHM. Dette 
berører mange ansatte, som deltar i planleggingen i ulike grupper, og delprosjekt. Innflytting i 
magasinbygget på Økern, hvor store deler av staben på KHM har fått sine faste arbeidsplasser 
ble gjennomført i siste halvdel av 2018. Dette prosjekt har vært forsinket, men nå er personalet i 
all hovedsak kommet på plass. Det gjenstår ennå en endelig ferdigstillelse av dette bygget, med 
diverse magasin og arbeidslokaler. Arbeidet med å flytte magasinene i sentrum til Økern ble 
påbegynt i slutten av 2018 og vil etter planen pågå i flere år. Det har ført til en økning av 
midlertidige prosjektansatte.  

Renovering av museumsbygget i Frederiksgate 2, som ledes av EA er i gang satt, men ikke like 
omfattende som tidligere antatt. Dette medfører uansett at alle utstillingene må fjernes eller 
flyttes. Ansatte med kontorplass i bygget vil også måtte omplasseres under denne prosessen. 
Dette er en pågående prosess, som også henger sammen med omorganisering av 
administrasjonen på KHM. I den forbindelse har enkelte ansatte blitt omplassert til nye lokaler, 
og fått nye arbeidsoppgaver. Prosessen har ikke gått uten komplikasjoner, og er stadig under 
implementering.  

 

Naturhistorisk museum 

IDF/Samarbeid med ledelsen: NTL har vært representert med lokalt tillitsvalgt på alle IDF-
møtene forut for de 5 avholdte styremøtene ved NHM, og med sentralt tillitsvalgt til stede på 
enkelte møter. Det er holdt god kontakt med medlemmene forut for de lokale 
lønnsforhandlingene høsten 2018.  

Viktige saker:  

Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2018. De viktigste aktivitetene har vært 
knyttet til rehabilitering av Brøggers hus (Geologisk museum), flytting og etablering av personer 
og samlinger fra Brøggers hus til Økern, planlegging av nytt veksthus og nytt klimahus (gave fra 
Jens Ulltveit Moe).  

Fra direktør blir det stadig signalisert ønske om å øke samarbeidet med organisasjonene, og det 
har vært og er et uttalt ønske fra ledelsen om å la organisasjonene komme tidlig inn i prosessene 
ved NHM. NTL lokalt ser det som positivt, men det er også en side å bli involvert før sakene er 
blitt realiteter. Det har vært en lokal bekymring for at klimahuset skulle kreve rokering av lokale 
personalressurser. Dette ser ut til å være løst gjennom innhenting av eksterne ressurser. 

Det har vært god kontakt med de tillitsvalgte fra de øvrige organisasjonene. Fellessaker har vært 
knyttet til arbeidsmiljøet og vernetjenesten, ressurssituasjonen ved NHM i forbindelse med 
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klimahus, veksthus og nye utstillinger i Brøggers hus, kvinnesak og tidsnød på sakspapirer til 
IDF møtene. Spesielt tidsnød på sakspapirer og referat fra IDF møtene har vært en stadig kilde til 
«irritasjon» hos TMO, og dette ble spesielt tatt opp under den årlige evalueringen av 
partssamarbeidet.  

Den lokalt tillitsvalgte for NTL har i 2018 vært representant for de ansatte i 3 
innstillingskomiteer; forskningssjef, geomatiker (overingeniør) og IT-utvikler (overingeniør) 
GBIF-Norge. Ny forskningssjef ble ansatt i april 2018, men sluttet 1. august 2018. Lokal 
tillitsvalgt er derfor fortsatt med i ny innstillingskomite for å ansette ny forskningssjef. 

 

LOS - Avdeling for fagstøtte 

Viktige saker:  

Avdeling for fagstøtte er fra 1.1. 2019 historie, og avdelingen er nå delt i tre nye avdelinger: Avdeling 
for studieadministrasjon, Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for kommunikasjons og 
samfunnskontakt.  

Mange nyansatte kommer ofte «ferdig vervet», og da ofte dessverre til Akademikerne. Vi er en 
avdeling med hovedsakelig høyt utdannede ansatte, og tendensen til at de velger profesjonsforeninger 
som profilerer seg med «personlig lønn» og høy utdanning = høy lønn er fremtredende. Vi må bli enda 
bedre på å vise frem våre verdier og våre medlemsfordeler, og vi har alltid et potensiale for å kunne 
verve flere.  

Omorganiseringen AF og lokale lønnsforhandlinger var kanskje de to sakene som var mest 
tidkrevende i 2019. Det ble avholdt to medlemsmøter i forbindelse med omorganiseringen. I tillegg 
berører de ulike elementene i BOTT-samarbeidet vår avdeling og LOS på flere områder, hvor en 
mulig omorganisering av arkivtjenesten ved UiO har vært den mest aktuelle.  

For LOS er det de hovedtillitsvalgte som sitter i Tilsettingsrådet. I 2018 har vi gledelig fått på plass 
flere og mer jevnlige IDF-møter på avdelingsnivå i AF, noe som var både nødvendig og nyttig i 
forbindelse med omorganisering av avdelingen og ombygningen av 1. et. i Lucy Smiths Hus. Møtene 
har vært konstruktive, men det er usikkert hvordan disse møtene skal videreføres i ny organisering.   

 

LOS - Eiendomsavdelingen 

Medlemsmøter: Det har vært gjennomført 14 medlemsmøter. I tillegg har tillitsvalgte deltatt, 
etter oppfordring fra medlemmer på 20 diverse andre møter, samtaler initiert av ledere i EA. 

IDF/Samarbeid med ledelsen: I EA har det vært avholdt 13 IDF møter. 

Viktige saker:  

Aktiviteten har vært stor.  

Viktige saker for EAs ansatte som NTLs tillitsvalgte har jobbet med: 
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• Effektiviseringsprosjektet i Renholdsseksjonen - gjennomføring av Pilot og utrulling til 
hele seksjonen  

• Organisering i Seksjon for bygningsdrift – oppstart pilot Servicebil 
• Effektivisering i Budavdelingen 
• Organisasjonsutvikling i Seksjon for bygningsdrift – oppstart av arbeidsgruppe 

I disse sakene som har stor betydning for arbeidshverdagen for de det gjelder, har det vært 
viktig med en tett dialog med våre berørte medlemmer. 

Etter tilbakemeldinger fra medlemmene har vi valgt å møte medlemmer gruppevis ute på 
arbeidsplassene. 

Erfaringen med små, gruppevise medlemsmøter ute på arbeidsplassene har vært svært god. Det 
har muliggjort en tett og god dialog med medlemmene, gitt oss god kunnskap om våre 
medlemmers utfordringer, noe som igjen har gitt oss en trygghet og legitimitet for krav og 
innspill i møte med arbeidsgiver. 

LOS - USIT  

IDF/Samarbeid med ledelsen: Det har vært avholdt månedlige IDF-møter i perioden, og siden 
forrige årsberetning har det vært 12 IDF-møter. Samarbeidet med ledelsen har fungert godt. 

Viktige saker:  

Det har blitt foretatt noe vervearbeid, hovedsakelig ved nyansettelser. Medlemskontakt har blitt 
pleiet fortløpende, hovedsakelig i forbindelse med arbeid opp mot lokale lønnsforhandlinger og 
andre pågående saker. Det har ikke vært avholdt noen medlemsmøter i perioden. 

Viktige saker: 

 Økonomi: USIT fikk et budsjettkutt på 4,9 millioner for 2019 pga. underskudd i andre 
avdelinger ved LOS. Dette har medført at USIT ikke har bedt om nye stillinger, men skal 
ikke ha noen ytterligere påvirkning for bemanningen. Den generelle ansettelsesstoppen 
vedvarer for øvrig fortsatt. 

 Lokale lønnsforhandlinger: Det var hovedoppgjør i 2018, og tillitsvalgt ved USIT deltok i 
forhandlingsutvalget. 

 Masterplan for IT: Det har blitt informert om masterplanen både på allmøter og IDF-
møter. Planen vil antakelig ha stor innvirkning på USIT, spesielt om IT-organisasjonen 
sentraliseres. 

 Forbedrings- og digitaliseringsprogrammet: Prosjekt for IT-drift har blitt startet opp. Det 
har blitt informert både på allmøter og IDF-møter. 

 UH-prosjekter (BOTT-ERP, BOTT-SA, BOTT-ØL, UH-IAM): Det har blitt informert både på 
allmøter og IDF-møter, sentralt og lokalt på USIT. 

 Bruk av midlertidighet ved USIT: Midlertidighet for LOS ble drøftet i sentralt IDF-møte, 
og informert om på USIT. Tillitsvalgt følger opp midlertidige som har krav på fast stilling, 
som det er noen av, men USIT har fortsatt en del vikarer og midlertidige 
prosjektstillinger. USIT har bedt AP om bistand til å vurdere bruken av timelønnede i 
Houston. 
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 Arbeidstid og fravær på USIT (kjernetid og hjemmekontor): Høsten 2018 ble det 
informert om at IT-direktøren opphevet alle eksisterende særavtaler om forskjøvet 
arbeidstid/kjernetid og hjemmekontor, og innførte strengere regler for inngåelse av 
slike avtaler i framtida, for å praktisere dette likt resten av UiO. Dette ble ikke drøftet 
med organisasjonene, og anses å være innenfor arbeidsgivers styringsrett, men har 
medført noe oppfølging med noen NTL-medlemmer på USIT. 

 Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK): Det ble startet en prosess om ARK-undersøkelse ved 
Webseksjonen på USIT etter ønske fra de ansatte. Undersøkelsen vil bli gjennomført i 
løpet av 2019. 

 Omorganiseringer (USIT 3.3, ITI 3.4, ITF): Etter omorganiseringer i både 2016 og 2017, 
ble det foretatt ytterligere organisasjonsjusteringer i 2018 («USIT 3.3»). Denne ble 
drøftet sentralt, og førte til interne justeringer i Underavdeling for IT-infrastruktur («ITI 
3.4») og Underavdeling for IT i forskning. De tillitsvalgte var involvert i disse prosessene, 
og bidro med innspill til prosessen underveis før det ble endelig drøftet lokalt. Som 
resultat av denne justeringen har antall ledernivåer blitt kuttet i linja, fra 4 til 3 (IT-
direktør, underavdelingsdirektør og seksjonsleder). Det vil antakelig følge ytterligere 
justeringer i de siste underavdelingene i 2019, der også gruppeledernivået vil falle bort. 
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Forslag til perioden 2018/2019 
 

Utviklingen ved UiO går i samme retning som arbeidslivet for øvrig, arbeidsgiver søker å styrke 
sin posisjon på bekostning av de ansattes faglige rettigheter. NTL UiO mener det er sterkt 
kritikkverdig at en kunnskapsorganisasjon som UiO har tatt en politisk rolle hvor de aktivt 
fremmer en politikk som svekker arbeidstakernes rettigheter. Vi mener UiOs høye kvalitet 
henger sammen med en ledelsesform som er basert på̊ tillit, ikke økt kontroll og styring. NTL 
UiO skal aktivt jobbe for å bevare og styrke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom 
kollektive rettigheter og avtaler.  

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2018-2022.  I 
årsmøteperioden 2019-2020 vil følgende områder være særlig viktige for NTL UiO:  

Forskning 

 Tilknytningsform for universitetene 
 Følge opp arbeidet med endringene i universitets- og høyskoleloven. Arbeidet med ny 

stillingsstruktur (Underdal-utvalget) videreføres  
 Delta aktivt i debatten om Strategi 2030  
 Jobbe for å sikre den frie forskningen gjennom økt grunnfinansiering   

 

Personalpolitikk 

 Sikre de ansattes medbestemmelse under omorganiseringsprosesser, herunder BOTT- 
prosjektene, program for administrativ forbedring og digitalisering ("UiO: Økonomi og 
lønn" og "UiO: Saksbehandling og arkiv", "Fellesløsninger" og "IT-drift") 

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

 Jobbe mot rapporterings- og målesystemer som identifiserer den enkelte og fratar de 
ansatte innflytelse over egen arbeidshverdag 

Egen organisasjon 

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

informasjon og kampanjer 
 Verving 
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Regnskap og revisors beretning for 
2018 
Regnskap kan tilsendes ved forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

 

Budsjettforslag 2019 
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 Kirsti Ales Dalseth, Øystein Bjarne Ekevik, Caroline Hals, Ole 
Dorholt og Hans Henrik Olsen.  

Komiteen har snakket med alle som i dag har verv i styret, redaksjonen eller studieutvalget samt 
hatt møte med et samlet styre. I perioden 11. februar til 1. april, har valgkomiteen hatt 5 møter. 

 

Styret 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Natalia Zubillaga Seniorkonsulent, SV, Sosialantropologisk institutt 

Nestleder Marianne Midthus 
Østby 

Seniorrådgiver, MED, Institutt for klinisk medisin 

Sekretær Tom Thorsen Senioringeniør, MN, Kjemisk institutt 

Kasserer Torgeir Lebesbye Overingeniør, MN, Institutt for informatikk 

Styremedlem Maja Van Der 
Velden 

Førsteamanuensis, MN, Institutt for informatikk 

Styremedlem Mari Helén Varøy Seniorkonsulent, MN, Institutt for informatikk 

Styremedlem Olav Andreas 
Hoemsnes 

Senioringeniør, OD, IT-seksjonen 

Styremedlem Gabrielle Tandberg Driftsleder, EA, Gruppe for arrangementsstøtte 

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

1. vara Tobias Langhoff Senioringeniør, USIT, Seksjon for tjenernær drift 

2. vara Peter Kristoffersen Førstekonsulent, HF 

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

4. vara Geir Mathiessen Driftsleder, EA, Driftsområde Sentrum 

5. vara Mads Lomholt Overingeniør, HumSam-biblioteket 
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Ny Giv 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Redaktør Olav Andreas 
Hoemsnes 

Senioringeniør, OD, IT-seksjonen 

Redaksjonsmedlem Elisabeth Augdahl Førstekonsulent, MED, Økonomiseksjonen 

Redaksjonsmedlem Ragnhild Gotaas 
Torvik 

Førstekonsulent, UV, Institutt for lærerutdanning 
og skoleforskning 

Redaksjonsmedlem Axel Hjelme Seniorkonsulent, JF, Eksamensseksjonen 

 

Studieutvalget 

Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Mads Lomholt Overingeniør, HumSam-biblioteket 

Medlem Kaja Santelmann Seniorkonsulent, JF, Eksamensseksjonen 

Medlem Gry Stubberud 
Førstekonsulent, MED, Institutt for helse og 
samfunn 

Medlem Kristin Storbæk 
Rådgiver, LOS, Seksjon for Samfunnskontakt og 
arrangementer 

Medlem Turi Lindalen Førstekonsulent, Den internasjonale 
sommerskole 

Medlem Mads Andreas 
Danielsen 

Seniorkonsulent, SV, ARENA 

Medlem Ragnhild Gotaas 
Torvik 

Førstekonsulent, UV, Institutt for lærerutdanning 
og skoleforskning 
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Styrets innstilling til valgkomité 

 

 

  

Navn Stilling – tilknytning 

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

Kirsti Ales Dalseth  Seniorkonsulent, MN, Kjemisk institutt 

Ole Dorholt Senioringeniør, MN, Fysisk institutt 

Øystein Bjarne Ekevik Senioringeniør, HF, IT-seksjonen 

Gyda Kjekshus Seniorrådgiver, USIT 
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Innkomne forslag 

Uttalelse #1 

Forslagsstillere: Axel Hjelme og Kaja Santelmann 

Uttalelse:  

NTL UiO – Mot rasisme og høyreekstremisme 

Høyreekstreme bevegelser er i fremvekst verden over, også i Norge. Disse 
bevegelsene er en konstant trussel mot muslimer, jøder, homofile og andre 
minoritetsgrupper. Massakren i Christchurch ga oss nylig en grufull 
påminnelse om hvilke handlinger som kan springe ut fra slike bevegelser. 

De siste åra har særlig den nazistiske organisasjonen Nordiske 
Motstandsbevegelsen jobbet aktivt for å etablere seg her til lands. I 
november 2018 deltok en rekke medlemmer fra organisasjonen for første 
gang i en demonstrasjon i Oslo, da de sammen med andre høyreekstreme 
grupper som FMI og SIAN demonstrerte foran stortinget. 

Fagbevegelsen er bygget på solidaritet, og denne solidariteten krever 
handling. NTL har i sitt Prinsipp- og handlingsprogram forpliktet seg til å 
bekjempe alle former for rasisme. Dette gjøres blant annet ved å sørge for et 
arbeidsliv med rom for alle, og ved å kjempe mot et forskjellssamfunn som 
gir hat og rasisme grobunn. Samtidig forplikter det oss også til å jobbe 
aktivt for å hindre at høyreekstreme bevegelser får fotfeste på gateplan. 

Fagbevegelsen har en viktig rolle i den antirasistiske kampen. 
Fagbevegelsen mobiliserte sterkt til motdemonstrasjonen mot den 
høyreekstreme markeringen utenfor Stortinget, og en rekke faner var på 
plass. Dette gode samarbeidet mellom fagbevegelsen og den brede 
antirasistiske bevegelsen må fortsette, og NTL UiO vil ta del i og støtte dette 
samarbeidet også fremover. 

Innstilling: Tiltres ikke  
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Søknader og forslag til bevilgninger 

Til styret 

 

Formål: 

 

Søknad/ 

foreslått av: 

 

Forslag til 

bevilgning: 

 

Vedlegg 
nr  

8. marskomiteen  1000 1 

ACER – Utredning av EUs 4. energipakke  1000 2 

Attac   2000 3 

Framfylkingen   4 

Manifest Tankesmie  8400 5 

Norsk Folkehjelp*  5000 6 

Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon*   7 

Palestinakomiteen  2000 8 

Pensjon for alle Styret 3000 9 

Solidaritetsklinikkene i Hellas LO i Oslo 1000 10 

Støttekomiteen for Vest-Sahara  1000 11 

TOTALE BEVILGINGER  24400  

 

Styret innstiller på at Norsk Folkehjelps søknader behandles sammen. 

Forslag til budsjett har satt av 40000 til bevilginger i løpet av 2019.  
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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
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Vedlegg 8 

 



 

 55 

Vedlegg 9 
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Vedlegg 10 
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Vedlegg 11 

 


