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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 2021-2022 

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 (T.O.M. 
JANUAR 2022) 

Gry Bruland Larsen Seniorkonsulent, MF, Institutt for klinisk 
medisin 

STYREMEDLEM Kari Berit Judin Renholder, Eiendomsavdelingen, Gaustad 

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

STYREMEDLEM Axel Hjelme Rådgiver, JF, Institutt for offentlig rett 

1. VARA Kari Sletnes Universitetslektor, HF, Filosofi 

2. VARA Frode Fagerbakk Senioringeniør, LOS, Seksjon for digitale 
tjenester 

3. VARA Sjur Atle Furali Stipendiat, TF, Fagseksjonen 

4. VARA Maren Holthe Hedne Stipendiat, SV Økonomisk institutt 

5. VARA (T.O.M. 
FEBRUAR 2022) 

Siv Håberg Seniorkonsulent, SV, Institutt for 
statsvitenskap 
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Ny Giv 
 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

REDAKTØR Ellen Evju Jahr Seniorkonsulent, HF, 
Kommunikasjonsseksjonen 

REDAKSJONSMEDLEM Solveig Blomstrøm Nordbø Seniorkonsulent, LOS, Seksjon for 
digitale tjenester 

REDAKSJONSMEDLEM Astrid Helene Olsen (t.o.m. 
januar 2022)  

Seniorkonsulent, UV, 
Fakultetsadministrasjonen 

REDAKSJONSMEDLEM Elisabeth Augdahl 
Bertonen (t.o.m. oktober 
2021) 

Seniorkonsulent, MED, 
Økonomiseksjonen 

 

 

Studieutvalget 
 

VERV NAVN STILLING – TILKNYTNING 

LEDER Joachim Pacheco-Lie Seniorkonsulent, UV, 
Fakultetsadministrasjonen 

MEDLEM Gry Stubberud Førstekonsulent, MED, Seksjon for 
fellestjenester 

MEDLEM Brenda Apili Atubo (t.o.m. 
desember 2021) 

Seniorkonsulent, MN, Institutt for 
teoretisk astrofysikk 

MEDLEM Anne Lise Bækholt Pound Førstekonsulent, HF, Institutt for filosofi, 
ide- og kunsthistorie og klassiske språk 
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Fakultetstillitsvalgte 
 

FAKULTET 

 

TILLITSVALGT 

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

DET JURIDISKE FAKULTET Axel Hjelme (valgt april 2021) 
vara: Karianne Stang (valgt april 2021) 

DET MATEMATISK-
NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

Tom Thorsen (t.o.m. juni 2021) 
vara: Ole Dorholt  

DET MEDISINSKE FAKULTET Marianne Midthus Østby 
vara: Gry Bruland Larsen (t.o.m. januar 2022) 

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Anne Grethe Søreng 
vara: Trine Elin Brobakke Lang 

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE 
FAKULTET 

Caroline Hals (t.o.m. februar 2022) 
Elin Arntzen (valt mars 2021) 
vara: Marie Sørhaug (valgt februar 2022) 

DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE 
FAKULTET 

Ragnhild Gotaas Torvik 
vara: Astrid Helene Olsen (t.o.m. januar 2022) 

EIENDOMSAVDELINGEN Gabrielle Tandberg  
vara: Ravichandrazan Shanmuganathan 
(Razan)  

AVDELING FOR FAGSTØTTE (AFF) Kirsti Margrethe Mortensen 

UNIVERSITETETS SENTER FOR 
INFORMASJONSTEKNOLOGI (USIT) 

Tobias Langhoff 
vara: Ole Kristian Holseth 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Hans Henrik Olsen 

KULTURHISTORISK MUSEUM Tone Cecilie Simensen Karlgård 
vara: Ralfs Znotins 

NATURHISTORISK MUSEUM Petter Bøckman (valgt mars 2021) 
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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 

 

 

Andre tillitsvalgtverv 
UTVALG NAVN 

NTLS LANDSSTYRE Natalia Zubillaga 

NTLS FYLKESUTVALG OSLO Sara Sundby  

LO I OSLO Natalia Zubillaga (styremedlem, LO i Oslo) 
Anne Lise Pound (representantskapet) 
Axel Hjelme (representantskapet) 
Marianne Midthus Østby (representantskapet) 
Caroline Hals (vara representantskapet) 
Gry Bruland Larsen  (vara representantskapet) (t.o.m. 
januar 2022) 
Hans Henrik Olsen  (vara representantskapet) 
Razan Shanmuganathan  (vara representantskapet) 
Olaf Svorstøl (vara representantskapet) 

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 Jamal Bajja  

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 for perioden 2020 
og 2021)  

 

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

STED NAVN 

Det humanistiske fakultet 
Nora Birkeland 
Vara: Eirik Jonassen Finne 

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 
Esra Boncuk 

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  
 

 2022 
PR 
8.3. 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

TOTALT 1756 1725 1674 1656 1653 1594 1539 1528 1476 

FRI TREKK 520 504 478 456 417 382 352 345 325 

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

 

Møter 

Styrets møtevirksomhet 
2021:  

4. mai, 8. juni, 10. august, 17. august, 15. september, 19. oktober, 23. november, 14. desember 

2022:  

11. januar, 1. februar, 15. februar, 8. mars 

 

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

 

Seminarer for styret og tillitsvalgte 
15. april 2021: Forskning og arbeidstid - hvordan unngå stemplingsur og samtidig ivareta 
rettigheter. 

16. april 2021: Presentasjon av veileder for vurdering av akademiske karriereløp 

12. mai 2021: Sektorsamling: Tillitsreform i akademia  

28. mai 2021 Styreseminar: Sosial ulikhet (innledning ved Magne Flemmen) og 
forhandlingssystemet og lønnsoppgjør 

25.-26. august 2021: Tillitsvalgtseminar – forberedelser til høstens lønnsforhandlinger  

28. februar-1. mars 2022: Styreseminar i Trondheim: Verving, landsmøte, hovedoppgjør og 
lønnssystem 
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Tillitsvalgtmøter 
Tillitsvalgtnettverket har hatt møter hver tredje uke.  
 

 

Første fysiske samling av våre tillitsvalgte etter lockdown – 10. august 2021 

 

NTL UNG  
Foreninga gjennomførte 11. februar valg av delegater til NTL Ung-konferansen 2022.  

LO-rådgiver Jonas Bals innledet om sin nye bok Streik! En historie om strid, samhold og 
solidaritet.  

Følgende delegater ble valgt av og blant NTL UiOs Ung-medlemmer: Teodor Barholt, Nora 
Hansen, Marie Sørhaug og Maren Holthe Hedne.  

  



 

 13 

Medlemsmøter 
 

  

DATO SAK 

2021 

28. APRIL  JF: VALG AV TILLITSVALGT 

5. MAI  UV: VALG AV TILLITSVALGT 

4. JUNI  MEDLEMSMØTE OM TARIFFOPPGJØRET 

11. AUGUST KL 11 OG KL 13 INFORMASJONSMØTE OM LOKALE 
LØNNSFORHANDLINGER 

9. SEPTEMBER  FROKOSTMØTE: HVORFOR TRENGER VI ET 
REGJERINGSSKIFTE?  

10. NOVEMBER  MEDLEMSMØTE OM RESULTATET AV 
LØNNSFORHANDLINGENE 

12. NOVEMEBER  DIGITALT MEDLEMSMØTE OM RESULTATET AV 
LØNNSFORHANDLINGENE 

15. NOVEMBER  TILLITSREFORM I UH-SEKTOREN – HVA ER MULIG? 

8. DESEMBER  MØTE OM TIMEREGNSKAP 

17. DESEMBER  TARIFFKRAV TIL HOVEDOPPGJØRET 

2022 

14. JANUAR  DIGITALISERING AV OFFENTLIG SEKTOR – HVA VIL VI?  

21. JANUAR  MEDLEMSMØTE OM ARBEIDSTID OG TIMEREGNSKAP FOR 
STIPENDIATER 

11. FEBRUAR SV: VALG AV TILLITSVALGT 

11. FEBRUAR  DELEGATVALG NTL UNG-KONFERANSEN MED 
INNLEDNING AV JONAS BALS 

15. FEBRUAR  KHM: MEDLEMSMØTE OM LØNNSOPPGJØRET 

4. MARS  UV: VALG AV TILLITSVALGT 
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Informasjon, drøfting og forhandlingsmøter (IDF) 
Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2021 (mellom hovedtillitsvalgte og 
universitetsledelsen/fagavdelinger) 
 

MØTE-
STATUS 

SAKSTITTEL MØTEDATO 

INFORMASJON Status koronasituasjonen 07. JANUAR 

DRØFTING Prosjekt OU-IT: oppdatert prosjektrapport og 
risikovurdering 

07. JANUAR 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 
Vurdering av organisering av Enhet for HMS og 
beredskap 

14. JANUAR 

FORHANDLING Særavtale om kompensasjon for pålagt 
forskjøvet arbeidstid til etter kl. 17.00 på 
grunn av koronasituasjonen for å ivareta 
undervisning og undervisningsrelaterte 
oppgaver 

21. JANUAR 

DRØFTING Kursporteføljen ved UiO 
Prosjekt OU-IT: oppdatert prosjektrapport og 
risikovurdering 
Ny særavtale for feltarbeid 

21. JANUAR 

INFORMASJON Gjennomgang av saksliste til 
universitetsstyremøte 9. februar 21 Foreløpig 
gjennomgang av saker til 
universitetsstyremøtet i mars 

21. JANUAR 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 
Innlegg fra Forskerforbundet om behov for 
ordninger for kompensasjon/uttelling for 
betydelig merarbeid for særlig undervisere 
under pandemien 
Årsplan 2021-2023 

27. JANUAR 

DRØFTING PULS-undersøkelser ved UiO i forbindelse med 
koronasituasjonen 
Tentativ fremdriftsplan for vurdering av 
organisering av Enhet for HMS og beredskap 

27. JANUAR 

INFORMASJON Samling av arkivfunksjonen: orientering om 
status 
Status for HR BOTT 

28. JANUAR 

FORHANDLING Forhandling om etablering av en felles IT-
organisasjon for UiO 

28. JANUAR 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 11. FEBRUAR 
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DRØFTING Dekning av utgifter til 
kommunikasjonstjenester 

11. FEBRUAR 

INFORMASJON Sakskart til universitetsstyremøtet 9. mars og 
orientering om saker til styremøtet i mai 
Organisering og oppfølging av prosjektet 
Livsvitenskapsbygget 
Søknad til KD om midler til oppgradering og 
tilpasning av forsknings- og utdanningsareal 
Årsrapport 2020 og virksomhetsrapport T3 
2020 
Status BOTT økonomi og lønn 
Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser 

18. FEBRUAR 

DRØFTING Masterplan for eiendom – strategiske 
diskusjoner 
Prinsipper for etiske regler for anskaffelser 

18. FEBRUAR 

INFORMASJON Bruk av 2.5.3, 2.5.5 og midlertidig kronetillegg 
i 2020 

25. FEBRUAR 

DRØFTING Bestilling: lokal drøfting av midlertidighet og 
innleie 

25. FEBRUAR 

FORHANDLING Avtale om utvidet bruk av overtid på Vakt- og 
alarmstasjonen i Eiendomsavdelingen, 2021 

11. MARS 

DRØFTING Midlertidig kompensasjonsordning for EKOM-
tjenester og andre merkostnader under 
perioden med pålagt hjemmekontor grunnet 
Covid 19 
Funksjons- og bemanningsplan eSak 

11. MARS 

INFORMASJON Status koronasituasjonen 
Prosess for tiltaksplan og innspill til forslag om 
tiltak for å fremme kjønnsbalanse og 
likestilling 
Prosesser ved valg av programvarer for UiO, og 
beslutning om å fjerne tilgangen på 
programvarer 
Status for BOTT økonomi og lønn 
Kompensasjonsordninger for merarbeid for 
undervisere knyttet til koronasituasjonen - 
tilbakemelding etter dialog med 
fakultetsdirektører og dekaner 

17. MARS 

DRØFTING Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet - 
videre arbeid 

17. MARS 

 Møte med arbeidsgiver og organisasjonene om 
2.5.3, 2.5.5 og midlertidig kronetillegg 

08. APRIL 

DRØFTING Kurs i partssamarbeid og medbestemmelse 15. APRIL 
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INFORMASJON Status for UiOs klima- og miljøstrategi 
Sakskart til universitetsstyremøtet 4. Mai 
Status på arbeid med informasjonssikkerhet og 
personvern ved UiO 
Rapport fra studentombudet 
Årsrapport fra vitenskapsombudet 2020 
Årsrapport fra for Felles redelighetsutvalg 
2020 
Ny organisering av direktorater og 
tjenesteleveranser i kunnskapssektoren 
Fordeling 2022 

15. APRIL 

DRØFTING Administrative retningslinjer: 
velferdspermisjon med lønn og veileder for 
innstillende leder og medlemmer av 
ansettelsesråd – teknisk-administrative 
stillinger 
Tiltaksplan for mangfold, likestilling og 
inkludering 

22. APRIL 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen 
Oppstart av OU-IT oppfølgingsprosjekt 
Personvernombudets rapport 
BOTT økonomi og lønn: brukerstøtte, 
overgangsplaner og kommunikasjon 
Status for forlengelser av stipendiater og 
postdoktorer 

22. APRIL 

DRØFTING Midlertidighet i LOS og sentre direkte under 
universitetsstyret 

29. APRIL 

INFORMASJON Status for forlengelser av stipendiater og 
postdoktorer 
Status for samling av arkivfunksjonen 

29. APRIL 

DRØFTING Vurdering av organisering HMSB: revidert 
fremdriftsplan 

06. MAI 

INFORMASJON Oslo Science City 
Status for koronasituasjonen 

06. MAI 

DRØFTING Midlertidighet ved UiO 27. MAI 

INFORMASJON BOTT Økonomi og lønn, overgang til DFØ 27. MAI 

DRØFTING Revidert masterplan for UiOs eiendommer 03. JUNI 

INFORMASJON Gjennomgang av sakskartet til styremøte i juni 
Status for oppfølging av revidert tiltaksplan for 
redusert klimafotavtrykk og klimastrategien 
Prinsipper for en strategisk fornyelse av 
studieporteføljen 

03. JUNI 
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Virksomhetsrapport 1. tertial 2021 
Fordeling 2022 

DRØFTING Revidert masterplan for UiOs eiendommer 08. JUNI 

INFORMASJON Status for oppfølging av revidert tiltaksplan for 
redusert klimafotavtrykk og klimastrategien 
Virksomhetsrapport 1. tertial 2021 

08. JUNI 

DRØFTING Fordeling 2022 15. JUNI 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen og plan for 
gradvis gjenåpning 
Status for feriestiftelsen 

17. JUNI 

DRØFTING Særavtale for valgt og ansatt ledelse 
Tilleggspassus i utlysningstekster 
Lokaler for samlet arkivfunksjon 

17. JUNI 

DIALOGMØTE Avtale for tilsyn og beredskap for 
forsøksdyravdelingen ved IBV 

17. JUNI 

FORHANDLING Særavtale for valgt og ansatt ledelse ved UiO 24. JUNI 

DIALOGMØTE Evaluering av partssamarbeidet ved UiO 24. JUNI 

INFORMASJON Semesterstart og pandemitiltak 
Gjennomgang av sakskartet til styremøte i 
september 

19. AUGUST 

DRØFTING Forlengelse av den midlertidige forskriften om 
sensurfrist 

19. AUGUST 

INFORMASJON Digital læring for ansatte – informasjon om 
bruk av canvas som mellomløsning 
HR-systemløsninger – informasjon om status 
for HR-systemløsninger og foranalyse 
Innføring av BOTT DFØ 

09. SEPTEMBER 

DRØFTING OU-IT: revidert tidsplan 09. SEPTEMBER 

DIALOGMØTE Partssamarbeid på sentralt nivå 10. SEPTEMBER 

INFORMASJON Gjennomgang av sakskartet til styremøte i 
oktober 
Oppfølging av etatsstyring 
Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 
Revisjonsrapport: evaluering og læring - 
beredskap og drift under pandemien 
Internrevisjonens halvårsrapport og en 
presentasjon av Internrevisjonen 
Prosess for styresak klima- og miljøstrategien 

01. OKTOBER 

DRØFTING Standard for forskningsintegritet ved UiO 01. OKTOBER 
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INFORMASJON Innspill til statsbudsjett 2023 
Virksomhetsrapport 2. tertial 2021 
Finansiering av endringer i Eilert Sundts hus B 

07. OKTOBER 

DRØFTING Finansiering av endringer i Eilert Sundts hus B 11. OKTOBER 

INFORMASJON Innspill til Statsbudsjettet 04. NOVEMBER 

INFORMASJON Status overgangen til DFØ 11. NOVEMBER 

FORHANDLING Omdisponering av møterom i Lucy Smiths hus 11. NOVEMBER 

INFORMASJON USIT og UiO:IT 
Andreutkastet til OU-IT 
Gjennomgang av sakskart til styremøtet, 8. 
desember 
Revisjonsplan 2022 

19. NOVEMBER 

DRØFTING Forslag til helhetlig klima- og miljøstrategi 19. NOVEMBER 

DRØFTING Tidspunkt for samlet arkivfunksjon 
Lokaler for samlet arkivfunksjon 
Bestilling, evaluering av partssamarbeid 
Rutine for tilleggspassus i utlysningstekster 
Årsplan 2022 – 2023 
Fordeling 2021: inndekning av inntektstap – 
revidert fordeling 
Fordeling 2022: konsekvenser av 
statsbudsjettet 2022 – revidert fordeling 

25. NOVEMBER 

INFORMASJON UiOs klimagassregnskap og status for arbeid 
med å redusere UiOs klimafotavtrykk 
BOTT økonomi og lønn 

25. NOVEMBER 

INFORMASJON Status for koronasituasjonen ved UiO 16. DESEMBER 

DIALOGMØTE EVALUERING AV PARTSSAMARBEIDET I LOS 16. DESEMBER 
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Medieoppslag 2021 – 2022 
 

DATO STED SAK 
2021  

18. MAI Uniforum «Mener UiO brøt hovedavtalen» Intervju med 
Natalia Zubillaga 

18. MAI Khrono «Fagforeningene fikk ikke komme med innspill - 
mener det bryter med hovedavtalen» Intervju 
med Natalia Zubillaga 

20. MAI Uniforum «Medbestemmelse sikrer en troverdig 
klimastrategi» Debattinnlegg fra Natalia Zubillaga 

28. MAI FriFagbevegelse «Statsoppgjøret 2021: Fra «imponert» til «passe 
fornøyd»: 7 tillitsvalgte om resultatet av 
lønnsoppgjøret i staten» Kommentar fra Natalia 
Zubillaga  

11. JUNI FriFagbevegelse «Lønnsoppgjøret i staten: NTL Nav: – Lokale 
forhandlinger i staten er i mange tilfeller rene 
trynetillegg» Kommentar fra Natalia Zubillaga 

9. AUGUST Klassekampen «Tilsynelatende valgfrihet.» Debattinnlegg av Sara 
Sundby 

2. SEPTEMBER FriFagbevegelse «Statsansatte Caroline håper på en annen 
tariffpolitikk etter valget: – Lokale 
lønnsforhandlinger gir skjevfordeling» Intervju 
med Caroline Hals og Morten Hjorth-Jensen 

17. SEPTEMBER Uniforum «Omorganiseringsplanene ble møtt med kritikk – 
nå vil UiO bruke mer tid» Intervju med Natalia 
Zubillaga 

20. SEPTEMBER Khrono «Varsellampene blinker rødt for arbeidsmiljøet: 
— Uholdbart» Intervju med Natalia Zubillaga 

24. SEPTEMBER Uniforum «NTL-leiar Natalia Zubillaga: – Dette er ein 
klimastrategi frå oven» Reportasje fra debatt om 
klimastrategi 

25. SEPTEMBER  Klassekampen «Etter den blåblå katastrofen» Felles opprop av 
NTL-lederne i UH- og instituttsektoren 

27. OKTOBER Uniforum Protesterte på UiOs omtale av «Nedre Blindern 
bærekraftsenter» 

10. NOVEMBER Universitas Har ikke fått utbetalt lønn fra UiO på flere 
måneder: – Kjempeirriterende 

11. NOVEMBER Khrono «Studenten Gunnar har ikke fått lønn på flere 
måneder» Kommentar fra Natalia Zubillaga 

12. NOVEMBER Uniforum «– Lokale lønnsforhandlinger er trynetillegg satt i 
system» Intervju med Natalia Zubillaga 

13. NOVEMBER Khrono «Fagforening vil kvitte seg med lokale 
lønns-forhandlinger» Intervju med Natalia 
Zubillaga 

7. DESEMBER Uniforum Finn-Eirik Johansen var skeptisk til å gi ekstra 
støtte til odontologi 

8. DESEMBER Uniforum Klimastrategien: – Ekstremt viktig å ha legitimitet 
som forskningstung institusjon 
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8. DESEMBER Khrono «Problematisk høy lønnsøkning for flere 
professorer, mener fagforeningsleder» Intervju 
med Natalia Zubillaga 

16. DESEMBER Uniforum UiO har fjernet alle tilgjengelige opptak av 
universitetsstyremøter 

21. DESEMBER Khrono «Skal ha ekstern gjennom-gang av DFØ-system» 
Kommentar fra Marianne Midthus Østby 

2022 

11. JANUAR Uniforum – Tiden er moden for en diskusjon om norskkrav 
for universitetsstyremedlemmer 

28. JANUAR Uniforum -Vi har snakket overraskende lite om Oslo Science 
City 

3. FEBRUAR Uniforum NTL-leiar om forslag frå Ola Borten Moe: – 
Hårreisande! 

8. FEBRUAR FriFagbevegelse «NTL-tillitsvalgte: Tillitsreformen må følges av 
penger» Kommentar fra Natalia Zubillaga 

9. FEBRUAR Uniforum UiO har fått ein klima- og miljøstrategi 
10. FEBRUAR FriFagbevegelse «Regjeringen åpner for å endre statsansatteloven» 

Kommentar fra Natalia Zubillaga 
10. FEBRUAR Khrono «Fire universitet vurderer å droppe deler av 

statens it-system» Kommentar fra Marianne 
Midthus Østby 
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Øvrige arrangementer 

1.mai-markering 
For andre år på rad utgikk 1. mai-markering på Youngstorget. Dagen ble markert med digitalt 
tog og diverse digitale møter. 

 

  



 

 22 

NTL-dagen og vervekampanjer 
 

 

Morgenfriske tillitsvalgte og styremedlemmer deler ut valgkampmateriell.  

 

NTL-dagen ble markert med morgenaksjon 8. september og frokostmøte 9. september. 

Tillitsvalgte og styremedlemmer delte ut valgkampmateriell fra LO i Oslo på morgenaksjon 8. 
september.  

Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, innledet på frokostmøte 9. september under tittelen 
«Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?». Møtet var et hybridmøte, med både strømming og 
fysisk oppmøte. 

 

Renholdernes dag 
15. juni ble Renholdernes dag markert med besøk og utdeling av sekker hos renholdsgruppene i 
Sentrum, på Tøyen, på IFI, på SV og på UB.   
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Markering av 40 og 25 års medlemskap 
Nåla-markeringa er vår feiring av trofaste medlemmer med lang fartstid i NTL og LO. Alle 
medlemmer med 25 eller 40 års sammenhengende medlemskap i LO-forbund mottar 
henholdsvis NTLs jubileumsnål eller LOs gullnål.  

På en tilstelning i Domus Bibliotheca i Karl Johans gate onsdag 1. desember, møtte 40- og 25-års 
jubilanter foreningens ledelse, og med kaffe og marsipankake feiret vi medlemmene for langt og 
trofast medlemskap i NTL UiO. 

 

 

Nestleder Marianne Midthus Østby ønsker velkommen til Nåla-markering i ærverdige Domus 
Bibliotheca.  
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Fanemarkeringer 
Fanemarkeringene er viktige solidaritetsmarkeringer og har lang tradisjon i fagbevegelsen.  

 
Vi håper at enda flere fra foreninga har anledning til å bli med på disse markeringene i 
kommende periode. 
 
9. juli 2021: Støttemarkering for streikende HK-medlemmer i autodude.no og velostore.no 
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26. august 2021: fanemarkering på Eidsvolls plass for å forby bemanningsbransjen 

 

 

9. september 2021: støttemarkering for kulturarbeidere i streik.
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24. september 2021: fanemarkering mot avstemming om innføring av EUs jernbanepakke 4  

 

 

 

29. september 2021: Kulturmarsj til støtte for kulturarbeidere i streik 
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Rapporter 

Rapportering hovedoppgaver 2021-22 
 

FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK 

Tillitsreform 

Organisering og tilknytningsform i UH- sektoren er under sterkt press. Vi har gjennom en 
årrekke måttet tilpasse oss en styringsmodell hvor markedsmekanismer blir stadig mer 
dominerende (New Public Management). Forventninger om økt produktivitet presser på og 
målene vi skal levere på blir stadig flere. Samtidig med dette kuttes budsjettene gjennom den 
såkalte ABE-reformen (avbyråkratisering og effektivisering), og styringa blir stadig mer ovenfra 
og ned, mindre demokratisk og fagforeningenes medbestemmelse svekkes. Direktoratenes rolle 
gir oss også store utfordringer i form av dobbeltarbeid og motstridende krav og forventninger. 
Politiske marsjordrer om å innføre felles digitale systemer i hele sektoren utfordrer ikke bare 
vår mulighet til å ta ut vår medbestemmelse, men det tvinger også for UiOs del frem 
sentralisering av viktige funksjoner som IT, økonomi, lønn og arkiv. 

Konsekvensene av markedsrettinga av vår sektor påvirker oss, og vi trenger helt klart et 
alternativ. Vi trenger en tillitsreform, og vi har nå store forventninger til den nyvalgte 
regjeringen som drev valgkamp på blant annet å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. 
NTL UiO har jobbet med tillitsreform lenge, også i denne årsmøteperioden.  NTL-foreningene i 
UH-sektoren ga i 2020 oppdrag til DeFacto om å utrede hvordan en tillitsreform kan se ut i UH-
sektoren. Målet med utredningen var å finne frem til hvilke krav som kunne være aktuelle og på 
den måten bidra til å fylle tillitsreformen med konkret innhold og politikk. I mai 2021 ble 
rapporten «Tillitsreform – mer enn bare ord» lansert på sektorsamling for NTL-foreningene i 
UH-sektoren. Rapporten peker ut forslag til krav innen fem områder; finansieringssystemet, 
digitalisering, direktoratene, medbestemmelse og autonomi, og detaljstyring. Vi har fulgt opp 
rapporten med en møteserie for våre medlemmer, der vi har mål om å få satt opp et møte om 
hvert av de temaene rapporten peker ut. Tillitsreformarbeidet er også fulgt opp i samarbeid med 
forbundet, i landsstyret og arbeidsgrupper. Vi jobber videre for å tydeliggjøre NTLs standpunkt 
overfor ulike partier vi samarbeider med.  

 

Klimastrategien 

NTL UiO har jobbet mye med UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi i denne årsmøteperioden og 
vi har hatt mye aktivitet knyttet til dette. Vi har diskutert strategien med medlemmer, i møter 
med UiOs ledelsen, og deltatt i debatten om strategien og medbestemmelse i media. Vi er veldig 
fornøyd med at NTL UiO har klart å løfte partssamarbeid og medbestemmelse inn i 
klimastrategien, men er fortsatt kritiske til at utvalget som stod bak strategien ble ensidig 
oppnevnt av arbeidsgiver uten deltagelse fra ansattrepresentantene. 
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I dette arbeidet har NTL UiO vært særlig opptatt av at UiOs klima- og miljøstrategi må ta inn over 
seg at vi må ta et kollektivt ansvar for å skape en bærekraftig arbeidsplass og studiested for 
fremtida. I den forbindelse har vi særlig pekt på disse punktene:  

 Det er arbeidsgiver som har ansvar for å få til overordna tiltak og for å være 
tilrettelegger for klimaløsninger.  

 Som de ansattes representanter er vi i fagbevegelsen likeverdig part i arbeidet med å 
finne løsninger, og sikrer at tiltak ikke slår skjevt ut og at ansvar bæres kollektivt.  

 Strategien må være tydeligere på hvordan UiO skal sikre at hele universitetssamfunnet 
involveres i debatten om hva som skal gjøres lokalt på vår arbeidsplass. Erfaringene som 
ansatte i alle stillingsgrupper har må tas inn i diskusjonen. Vi må tørre å ta tak i 
konfliktskapende konsekvenser av utslippsreduksjon, for vi kan ikke late som om dette 
kommer til å være uten utfordringer. 

 Evne til å bygge allianser på tvers av grupper på UiO vil være avgjørende. Konkrete 
klimatiltak kan skape konflikter mellom ulike grupper. Tiltak er bare liv laga hvis det 
skapes aksept for de, og hvis de oppleves som rettferdige.  

Neste steg på veien er utforming av de konkrete tiltakene som skal gjennomføres på UiO. De vil 
berøre de ansattes arbeidshverdag. NTL UiO vil være tett på dette arbeidet, og jobbe for tiltak 
som tydeliggjør at ansvaret må bæres kollektivt av UiO og ikke reduseres til den enkeltes ansvar 
for eget forbruk. 

 

 

PERSONALPOLITIKK 

Nytt økonomisystem (DFØ) 

NTL UiO jobber for at UiO skal ha systemer som er tilpasset de oppgavene vi skal løse, ikke 
motsatt; at oppgavene tilpasses systemene. Det mener vi at vi oppnår ved å utvikle systemer selv 
og ikke gjennom pålegg fra departementet om å bruke systemer utviklet eksternt. Og gjennom at 
de ansatte som utfører oppgavene får medvirket i utviklingen av løsningene. UiO har den 
nødvendige kompetansen til å gjøre dette, og ikke minst vil egne systemer sikre at vi får tatt ut 
medbestemmelsen vår. Overgangen til nytt DFØ-system var i så måte ikke en ønsket løsning sett 
med NTL UiOs øyne.  

DFØ-systemet har påvirket hele UiOs virksomhet og mange av våre medlemmer, og vi har derfor 
jobbet mye med dette i inneværende årsmøteperiode.  Blant annet har vi gjennomført en 
kartlegging av hvordan våre medlemmers arbeidshverdag ble påvirket av overgangen og hva 
som var nødvendig av endringer. Kartlegginga avdekket mange, store mangler som det har tatt 
tid, eller har vært vanskelig, å rette opp. I tillegg har opplæringen av ansatte heller ikke vært 
tilstrekkelig, hverken innholdsmessig eller det faktum at det meste av opplæringen har foregått 
digitalt. Til tross for at UiO har kompensert noe med å leie inn konsulenter i perioden, har 
innføringen av dette systemet hatt uforholdsmessig store negative konsekvenser for de ansatte 
og arbeidsmiljøet.  

NTL UiO har hatt mye medlemskontakt og et stort trykk på denne saken. Vi har klart å sette 
utfordringene og våre medlemmers syn på dagsorden og dermed sikret at ledelsen tok ansvar 
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for å finne løsninger, jobbe med mer treffsikre kompetansehevingstiltak, satte inn flere 
ressurser, kontroll av overtid og ikke minst sikre arbeidssituasjonen og -miljøet til de ansatte. 

 

OU:IT 

Universitetsstyret fattet 9. februar 2021 vedtak om endret organisering av UiOs IT- virksomhet 
(OU-IT).  Vedtaket innebærer at det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med 
anbefalt alternativ 1 (Tilpasset). Alternativet innebærer at det etableres en ny felles IT-
organisasjon for UiO, foreløpig kalt UiO:IT, hvor USIT og de funksjonene fra lokal IT som 
vurderes som hensiktsmessig, utgjør en ny felles IT-organisasjon. Hva som overføres til UiO:IT 
og hva som fortatt skal håndteres lokalt skal avklares i samarbeid mellom USIT og 
fakulteter/enheter.  
 
NTL UiO har jobbet mye med denne omorganiseringsprosessen også i denne årsmøteperioden. 
Vi har drøftet tidsplan og forslag til videre prosess sentralt for å sikre både medbestemmelse 
lokalt og oppfølging av protokollen etter forhandlingene i februar 2021.  

Lokale tillitsvalgte har fulgt opp prosessen med lokale drøftinger og medlemsmøter med våre 
medlemmer innenfor IT for å diskutere utkastet og forslag til endringer slik at vi kan sikre de 
ansattes medvirkning og medbestemmelse.  

NTL UiO har fått gjennomslag på flere områder. Spesielt er vi fornøyde med å ha sikret at ingen 
oppgaver skal outsources, at ingen skal sies opp, og enighet om at en ny organisering ikke skal 
basere seg på bestiller utførermodeller der enhetene skal kjøpe tjenester fra hverandre. 

 

Lokale lønnsforhandlinger 

På vår avtale ble det forhandlet om ca. 57 millioner kroner for 5625 ansatte. Av disse fikk 1529 
opprykk i årets forhandlinger. Det betyr at omlag 27 % av UiOs ansatte har fått endring i lønn 
og/eller stillingskode. 48 % av NTLs medlemmer fikk opprykk.  

NTL fremmet i år et gruppekrav for de på og under lønnstrinn 49. Vi er fornøyde med 
gjennomslaget vi fikk, selv om det er noe lavere enn det vi krevde. Dette opprykket har ikke gått 
på bekostning av andre ansatte eller grupper. 
 
NTL klarte å sikre et godt resultat for alle stillingsgrupper vi organiserer og har ivaretatt alle 
ulike former for viktig kompetanse som er på UiO.  NTL har fått gjennomslag for 75 % av våre 
krav. Det er et godt resultat, selv om det også innebærer at mange av de gode kravene vi 
fremmet ikke fikk gjennomslag.  
 
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. I år fikk NTL gjennomslag for 
vårt krav. Det betyr en endring til konsulentkoden og i lønnsnivå.  
 
UiOs kvinner som forhandles under LO/YS/UNIO sin avtale, har i år blitt sikret sin andel av 
lønnspotten. Dette viser at NTLs kamp for å sikre kvinnenes rettmessige andel nytter, men at det 
er nødvendig å opprettholde kampen. 
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EGEN ORGANISERING 

Korona 

Også denne årsmøteperioden har vært preget av korona med hjemmekontor, begrensa sosial 
kontakt og begrensa muligheter for å møtes. Til tross for at pandemien fremdeles har lagt 
begrensninger på hvordan vi normalt driver medlemsaktivitet, har NTL UiO klart å holde 
aktiviteten i foreninga oppe. Vi har gjennom hele årsmøteperioden hatt jevnlige møter i AU, 
styret, tillitsvalgte og kontoret. Vi har også vært opptatt av å holde kontakt med medlemmene 
våre gjennom ulike aktiviteter som digitale kurs. Vi har hatt flere digitale medlemsmøter ute på 
enhetene og studieutvalget har arrangert flere kurs. Videre har vi opprettholdt et tett og godt 
samarbeid med resten av NTL- foreningene i UHF-sektoren, herunder også arrangert en digital 
sektorsamling om tillitsreform i UH-sektoren.  

 

Verving 

Vervearbeidet har også i 2021 vært preget av pandemien. Med mye bruk av hjemmekontor og 
svært begrensede muligheter for å holde fysiske arrangementer og møte folk, har vi måttet tenke 
nytt. Til tross for tidvis strenge tiltak har vi klart å gjennomføre en god del arrangementer i løpet 
av årsmøteperioden. Våren 2021 hadde vi blant annet flere vellykkede webinarer om 
henholdsvis rettferdige klimatiltak på arbeidsplassen, arbeidstid i akademia og lansering av 
rapporten om tillitsreform i akademia. Andre verveaktiviteter igangsatt i perioden:  

 Epostene som sendes ut til nyansatte ved UiO ble revidert, slik at det nå sendes egen 
epost til de som er nye vitenskapelige ansatte, med mer målretta informasjon. Vi 
opplever å få god respons på disse, og flere har tatt kontakt med spørsmål og bedt om en 
samtale.  

 NTL UiO ønsker i større grad å nå ut til stipendiater og postdoktorer, særlig 
engelskspråklige, med informasjon om fagorganisering på UiO. I april startet NTL UiO 
derfor et samarbeid med UiODoc, en interesseorganisasjon for alle stipendiater og 
postdoktorer på UiO. Sammen med UiODoc, Forskerforbundet og Akademikerne ble det i 
september arrangert et møte med for ansatte i disse stillingskategoriene. 

 NTL UiO har arbeidet med å få på plass egne møter for nyansatte, som et konkret 
vervetiltak. Solveig Blomstrøm har ledet en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og 
styremedlemmer, i arbeidet med å utforme innholdet og formen på disse møtene. 
Ansvaret for å gjennomføre møtene ligger på den enkelte tillitsvalgte ved hver enhet, og 
planen er at dette skal gjøres jevnlig. Arbeidsgruppa har utarbeidet en felles 
presentasjon og en sjekkliste for møtene, som ligger tilgjengelig på internsidene til 
foreninga. Tanken er at dette både skal lette arbeidet for de tillitsvalgte, og at 
informasjonen som blir gitt om foreninga skal være enhetlig. De tillitsvalgte og styret har 
blitt inkludert i prosessen underveis for å sikre god forankring og innspill.  
 

Rapport fra landsstyret: 

Natalia Zubillaga har vært representant i landsstyret i perioden (valgt av landsmøtet 2018). 
Landsstyret har hatt tre møter i perioden. Møtene i juni 2021 og februar 2022 har blitt 
gjennomført digitalt. Møtet i oktober 2021 var hybrid med mulighet for fysisk deltagelse i Oslo. 
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NTL har i perioden behandlet resultatet i mellomoppgjøret 2021. Landsstyret har i februar 2022 
vedtatt tariffpolitisk uttalelse for hovedtariffoppgjøret 2022 der NTL krever at det ikke settes av 
midler til lokale forhandlinger og at tilleggene gis som sentrale, generelle kronetillegg. Det ligger 
også an til at oppgjøret vil omfatte endringer i lønnssystemet i staten. Vi anser at hovedtrekkene 
i NTL UiOs innsendte krav til tariffoppgjøret, vedtatt på medlemsmøte desember 2021, er godt 
ivaretatt i den tariffpolitiske uttalelsen. Landsstyret har også startet forberedelsenes til 
Landsmøtet 2022 som avholdes i uke 45. I møte i februar ble Natalia Zubillaga valgt inn i NTLs 
delegasjon til LO-kongressen i uke 22. Zubillaga var også i delegasjonen til NTL på 
Kartellkonferansen 2021 og deltok i den fagligpolitiske debatten med et innlegg på vegne av 
sektoren. 

 

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 – som 
ARK og PULS - har vært sentrale temaer i perioden. I tillegg har sykefraværstatistikken, 
byggesaker, EAs arbeid med asbest på UiO og andre HMS-saker er blitt behandlet og orientert 
om i AMU.  

 

Rapport fra studieutvalget 
Kurs - Fra hjemmekontor til fysisk arbeidsplass 
Tid og sted: 3. nov. 2021 12:30–13:30, Helga Engs hus: Auditorium 2 
Studieutvalget ved NTL UiO inviterer til kurs om arbeidstid under en pandemi og overgangen 
fysisk arbeidsplass med forbundssekretær Thomas Sandvik. 

Omvisning på Norsk Folkemuseum 
Tid og sted: 1. sep. 2021 14:00–15:00, Norsk Folkemuseum 
Fra svartedaudens middelalder til 1600-tallets velstående bonde i Numedal 

Kurs med Statens Pensjonskasse (SPK) 
Tid og sted: 8. juni 2021 09:00–14:00, Webinar 
Hva skal vi leve av når vi er ferdige i arbeidslivet? Hva bør jeg tenke på før jeg går av? Kom på 
kurs og lær om pensjon fra A til Å! 

Webinar om lønn og lønnsforhandling 
Tid og sted: 24. feb. 2021 11:00–12:00, Zoom 
Hva er NTLs lønnspolitikk? Hvordan forhandles lønn i staten – og lokalt? Hva er endringene som 
har skjedd de siste årene? Hvilke virkemidler for lønnsforhandlinger- og justeringer finnes i 
tariffavtalen? Bli med på innledning og diskusjon om lønnspolitikk og lønnsforhandlinger med 
leder i NTL UiO, Natalia Zubillaga 

Webinar: Offentlig bruk av private skytjenester – er det mulig? 
Tid og sted: 10. feb. 2021 13:00–14:30, Zoom 
Hvor skal staten lagre data, og hvorfor er det viktig? Kom på webinar og lær mer om hvordan 
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data lagres i dag og hvilke utfordringer det er knyttet til bruk av private skytjenester i statlige 
virksomheter 

 

Rapport fra Ny Giv redaksjonen 
Ny Giv har holdt ti møter i året som gikk, og produsert fire saker for nett: To om tillitsreform og 
to om foreninger som NTL UiO gir pengestøtte. De to siste publiseres i januar og februar 2022. 

Arbeidet i 2021 har vært preget av pandemien, og av sterkt redusert bemanning i redaksjonen. 
Redaksjonen har jobbet med å kartlegge Ny Givs nedslagsfelt og måle lesertall. Etter diskusjon 
med NTL-kontoret skal sakene som lages framover vises på NTL UiOs Facebookside og webfeed. 
Trolig vil dette styrke lesertallene, som både i 2020 og 2021 har vært tosifret. 

 

Rapport fra AKAN 
5 personer følges av AKAN på UiO. Ingen av NTLs representant.  

 
 

Rapporter fra enhetene 
 

Det humanistiske fakultet 
Medlemsmøter:  

BOTT-ØL medlemsmøte for berørte medlemmer ved Humanistisk fakultet. 

Medlemskontakt/verving:  

Omfattende medlemskontakt, rådgivning, formidling etc. 

IDF/Samarbeid med ledelsen:  

De ble avholdt 22 møter i løpet av året, de aller fleste på Zoom. 

Viktige saker:  

BOTT-ØL, flytting av arkivet, OU:IT 

Det har vært to større omstillinger på fakultetet hvor alle ansatte som har jobbet med økonomi, 
regnskap og innkjøp har blitt samlet i en ny sentral enhet direkte ledet av 
fakultetsadministrasjonen. HFs tillitsvalgte har hatt mange samtaler med de berørte 
medlemmene og et møte hvor alle var til stede. Vi har samarbeidet godt med Forskerforbundet 
og Parat i denne saken. 

Flytting av den lokale arkivtjenesten til en ny sentral enhet har pågått gjennom hele 2020 og 
2021. Våre berørte medlemmer har vært frustrerte over hvor lite medvirkning de har kunnet 
utøve i prosessen. Vi har hatt flere samtaler med både egne medlemmer og Parats medlemmer i 
perioden om deler av prosessen som omhandlet innplassering og nye arbeidsoppgaver. 
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Sammenslåing av IT-tjenestene ved UiO har skapt engasjement blant medlemmene i HFs IT-
seksjon og Tekstlab. NTL har hatt to medlemsmøter med berørte medlemmer. Prosessen har 
skapt mye frustrasjon og usikkerhet og manglende involvering av de ansatte. Det vil bli mye 
arbeid med å ivareta interessene til de ansatte i forbindelse med omorganiseringsprosessen. 

Høstens lokale lønnsforhandlinger var krevende med mye pågang av medlemmer som ønsket 
hjelp med å utforme krav. Det var tydelig et oppdemmet behov og store forventninger fra våre 
medlemmer. I oppsummeringen i etterkant av forhandlingene var tilbakemeldingene gode fra 
mange medlemmer, også de som ikke fikk innfridd sine krav. 

Det juridiske fakultet 

Medlemsmøter:  

21.04.21: Valg av tillitsvalgte: Axel Hjelme ble valgt som ny tillitsvalgt. Karianne Stang gikk 
samtidig over i rollen som varatillitsvalgt. 

Medlemskontakt/verving:  

Også 2021 har vært sterkt preget av koronarestriksjoner og utstrakt bruk av hjemmekontor, og 
medlemskontakten har vært preget av dette. Det har derfor ikke vært noen medlemsmøter, men 
de tillitsvalgte har holdt løpende kontakt med enkeltmedlemmer på telefon, mail og Zoom. 

IDF:  

Det har vært avholdt 9 IDF-møter i løpet av 2021. I møtene har styresaker, personalendringer og 
koronasituasjonen vært faste punkter. I tillegg har saker som årsplan og budsjett, Strategi 2030, 
utfordringer med DFØ-systemet, UiO:IT og omorganisering av studie- og eksamensseksjonen. 

Viktige saker: 

Prosessen for omorganisering av studie- og eksamensseksjonen ved fakultetet skulle 
opprinnelig starte opp våren 2020, men har blitt utsatt i flere omganger grunnet pandemien. 
Prosessen startet imidlertid opp for fullt høsten 2021, og det er avholdt flere seminarer og møter 
om dette. Varatillitsvalgt er direkte berørt og følger prosessen tett. NTL er ellers i jevnlig kontakt 
med andre berørte medlemmer, og et medlemsmøte om saken planlegges avholdt tidlig 2022. 

I likhet med resten av UiO er også Juridisk fakultet berørt av omorganisering av IT-tjenestene. 
Særlig gjelder dette våre medlemmer i IT-seksjonen, men også alle andre som er avhengig av IT-
støtte i sitt daglige arbeide vil merke dette. De lokalt tillitsvalgte oppfatter ingen stor uenighet 
med arbeidsgiver lokalt, men følger saken tett i IDF, og har også avholdt medlemsmøte for de IT-
ansatte i januar 2022. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fra 1.10.2021 fratrådte Tom Thorsen vervet som tillitsvalgt grunnet overgang til 100% 
pensjonist. Vara Ole Dorholt fungerer inntil ny tillitsvalgt er på plass. 



 

 34 

Fellesrepresentant for organisasjonene i plangruppen og brukergruppen for LifeScience 
prosessen: Tom Thorsen(KI). 1.10.2021 Overtok Asle Fredriksen(PARAT) dette vervet. 

IDF: I løpet av 2020 har det vært avholdt syv IDF-møter med fakultetsledelsen og 
organisasjonene. Saker til behandling her er: Styrets sakskart, midlertidighet (ekstraordinært 
IDF), enkeltsaker og prosesser ved fakultetet.  

Viktige saker:  

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

• Organiseringen av UiOs IT-virksomhet vil også for MN bli en viktig prosess. Denne kan 
medføre endringer for både IT-ansatte og øvrige ansatte 

• Ny finansieringsmodell for fakultet 
• Asbestutfordringer ved IBV 
 Samlokalisering av verkstedene på MN: Omorganisering av verkstedene; Første fase (I) 

for flytting skal starte opp i løpet av våren/sommeren. Det nye I-verkstedet for MN skal 
samlokaliseres i lokalene til det tidligere instrumentverkstedet på Kjemisk inst., med 
utvidelser. 

• Coronasituasjonen/nedstengning 
o Forlengelser stipendiat og postdoktor 

• Helse, miljø og sikkerhet/Kjemikalieprosjektet. 

 

Det medisinske fakultet 
Medlemsmøter:  

12. november 2021: medlemsmøte med IT-ansatte NTL-medlemmer om OU-IT 

Medlemskontakt/verving:  

IDF: 

NTLs tillitsvalgte har deltatt på alle IDF-møter.  

Viktige saker:  

• OU-IT 
• Hjemmekontor 
• Etablering av Enhet for innovasjon – «Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi» / 

«Life Science Growth House» 
 

Gry Bruland Larsen 

Mangeårig tillitsvalgt ved Det medisinske fakultet og styremedlem Gry Bruland Larsen ble bisatt 
8. februar i Nordre Gravlund Kapell. Foreningen deltok med fane og arrangerte minnesamvær og 
gravøl i etterkant av bisettelsen for kolleger og fagforeningskamerater.  
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Det odontologiske fakultet 
Medlemsmøter:  

Ett møte via Zoom med IT-seksjonen i forbindelse med omorganisering av IT-funksjonene ved 
UiO: OU-IT-prosjektet. 

Medlemskontakt/verving:  
På OD har vi hatt relativt god kontakt med våre medlemmer i perioden. På grunn av fortsatt 
pandemi, har det vært vanskelig å møte våre medlemmer fysisk. Vi har derfor sendt ut til våre 
medlemmer med oppdatering på viktige saker, som ved de lokale lønnsforhandlingene og 
prosjekt OU-IT. Våre medlemmer har også vært 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/Samarbeid med ledelsen:  
Det har blitt avholdt totalt 8 IDF-møter møter med ledelsen via Zoom. Et av møtene ble holdt 
hybrid. Et møte i februar 2021 og et møte i mai 2021 ble kansellert.  
 
Viktige saker: 

1. Status økonomi ved OD 
2. Evaluering av lokalt partssamarbeid 
3. Temporær løsning – leder for fakultetets personalseksjon  
4. Nytt Pasientsystem 
5. Organisering av Økonomiseksjonen 
6. Organisering av TPU (tannpleieutdanningen) ved Avdeling for tannpleievitenskap 
7. Status om lokal organisering ved OD vedrørende OU-IT – prosjektet.  

 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Medlemsmøter:  
Det ble avholdt 2 medlemsmøter, et med valg av tillitsvalgte i mars 2022 og et for IT i november 
2021.  
 
Medlemskontakt/verving:  
Det har vært jevn verving av nye medlemmer. Dessverre har pandemien gjort det vanskeligere. 
 
IDF:  
Det har vært 6 IDF-møter i 2021.  
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. Det ble kalt inn til eget møte om ARENA.  
 
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 
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løsninger for ARENA. Saken har pågått i flere år og det tar på de ansatte å leve i usikkerhet. Vi 
kommer til å jobbe videre med denne saken ut i 2022.  

En tredje sak som har kommet opp er 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 2022.  

ARK-undersøkelsen på SV-fakultetet har blitt gjennomført. De tillitsvalgte har fått en kort 
orientering om resultatet. Det skal bli satt opp ny ARK om noen år igjen.  

Timeregnskap for vitenskapelige, spesielt stipendiater, er en pågående sak. Vi har hatt møter 
med stipendiatene og fortsetter med dette i 2022. Saken skal opp på fakultetsstyremøte i mars 
2022.  

Pga. oppussing av Eilert Sundts hus har ansatte blitt flyttet til Ullevål stadion og Nydalen. 
Arbeidsforholdene i Nydalen er svært dårlige og dette har blitt tatt opp i IDF-møter. De ansatte 
får tidligst flyttet tilbake til Eilert Sundts hus årsskifte 2022/2023.  

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Medlemsmøter:  

Det har blitt avholdt ett medlemsmøte på UV i mai, digitalt. Her ble Astrid Helene Olsen 
enstemmig valgt som ny varatillitsvalgt.   

Medlemskontakt/verving:  

De lokalt tillitsvalgte ved UV har hatt løpende kontakt med medlemmer i oppfølging av 
enkeltsaker og mer kollektivt i oppfølging av IT-ansatte i forbindelse med OU-IT. Kontakten har 
vært begrenset grunnet koronasituasjonen. Vi har likevel fått vervet noen nye NTL-medlemmer 
ved UV i perioden!  

I desember hadde vi planlagt å arrangere et infomøte om NTL, med en presentasjon av vår 
politiske plattform og betydningen av å være fagorganisert. rettet mot nyansatte og andre 
interesserte ved UV, men dette ble utsatt til 2022 pga. covid-19. 

IDF/Samarbeid med ledelsen:  

Vi har hatt månedlige IDF-møter med fakultetsledelsen, verneombud og de andre 
organisasjonene.  

Nytt dekanat ved UV presenterte sine satsningsområder på årets første IDF-møte. NTL 
anerkjente det økte fokuset på bærekraft og at utdanning sidestilles med forskning. Vi har 
imidlertid etterlyst et tydeligere fokus på administrativt ansatte, både fra dekanatets og 
fakultetsstyrets planer.  

Vi har fått mulighet til å justere referater fra IDF som i noen tilfeller har utelatt NTLs 
perspektiver og synspunkter i aktuelle saker.  
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Viktige saker: 

OU-IT utgjør en omfattende sak som vi har engasjert oss sterkt i ved UV, og har diskutert på 
ulike nivåer. NTL har vært opptatte av reell medbestemmelsen i alle faser av denne 
omorganiseringen. Det har også vært viktig for oss at OU-IT ikke baserer seg på kriseordninger 
fra korona-Helpdesk. På IDF har NTL diskutert spørsmål rundt standardisering, IT-kompetanse 
og begrepsavklaringer som «fagnær IT».  Det er knyttet spenning til hvordan utviklingen i OU-
IT-saken vil forløpe ved UV.  

BOTT har lenge representert et sakskompleks hvor vi har etterspurt bedre informasjonsflyt i 
linja og mellom enhetene. Problematikken som innføringen av DFØ forårsaket har NTL vært 
tidlig ute med å melde inn. 

Vi har i perioden diskutert arbeidstid for vitenskapelig og administrativt ansatte hvor det 
eksisterer ulike oppfatninger. Andre relaterte saker omfatter stillingsplaner og utfordringer 
rundt bemanning, midlertidighet og såkalt administrative ansettelser.  

NTL UV har fulgt saken rundt Tillitsreform i UH-sektor og ser fram til fortsettelsen og hvilke 
implikasjoner som vil følge av en slik reform.   

Årets lokale lønnsforhandlinger har vært viktig for oss, både i 2.5.1.-forhandlingene og en rekke 
forhandlinger i 2.5.3.  

 

Universitetsbiblioteket 
Medlemsmøter: Ett medlemsmøte på Zoom 14.01.21 om OU-prosesser på UBO. 

Medlemskontakt/verving: Vi er rundt 64 medlemmer per dags dato – en oppgang fra 54 
medlemmer ved forrige rapport 

IDF: Det ble avholdt ni IDF-møter på UiO i 2021 med deltakelse av NTL på samtlige møter. 

Viktige saker: Oppfølging av diverse OU-prosesser på UBO. Omorganisering og sammenslåing 
av Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket til MedNat, opprettelse av felles ny avdeling for 
Samlinger og digitale tjenester (SamDig) og OU-prosjektet Nye HumSam er gjennomført. OU-
prosess for (nye) Juridisk bibliotek og OU-IT er prosesser som pågår og som krever tid, 
oppmerksomhet og god dialog med berørte medlemmer. Ellers er som alltid lønnsforhandlinger 
(2.5.1 og 2.5.3) tidkrevende og en kilde til både frustrasjon, sinne og glede. 

 

Kulturhistorisk museum 
Medlemsmøter: 15.02.22: Medlemsmøte med innledning om hovedtariffoppgjøret 

IDF/Samarbeid med ledelsen:  

Det avholdes regelmessig IDF møter tirsdagen før hvert av de syv styremøtene i 2021. Enkelte 
ganger kommer innkallingen og sakspapirene svært tett opp til møtet. Dette bemerkes og 
ledelsen beklager. 
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For øvrig er det et godt samarbeid mellom NTL og ledelsen ved KHM 

Viktige saker: 

I forbindelse med ARK-undersøkelsen vår 2021 stilte NTL spørsmål til ledelsen angående  
politikken på KHM/UiO vedrørende bruk av eksterne aktører fra det private markedet på felt 
som KHM/UiO/UH-sektoren har kompetansen i selv. JFR De Loitte som gjennomgikk resultatene 
og mange ansatte opplevde dette som temmelig meningsløst. 

Høsten 2021 var arbeidet med å oppfordre medlemmer til å sende inn krav og å lære av 
hovedkontoret å prioritere krav den største saken vi jobbet med. 

Omorganisering av UiO IT er en stor sak også ved KHM, spesielt hva Sentrum IT betyr i praksis 
for arbeidsplassene i sentrum. Får vi beholde it-konsulenten på Økern og i Historisk museum 
eller skal de re-lokaliseres? 

Dette temaet og lønnsforhandlingene vil vi ta opp på neste NTL medlemsmøte som det skal 
innkalles til snart – og gjennomføres i februar 2022. 

 

Naturhistorisk museum 
IDF:  

6 møter, hvorav tre etter forespørsel fra fagforeningene, alle via Zoom/Teams. 

Viktige saker: 

 Ny direktør ansatt ved årsskiftet, med fokus på organisasjonsgjennomgang på NHM. 
Viktige endringer har vært å løse langvarige samarbeids- og personalproblemer ved 
enheten. Fagforeningene har hatt fokus på det første, personalkonfliktene har fulgt 
vernelinjen. 

 Hjemmekontor versus fysisk oppmøte. 
 Faste stillinger versus midlertidige, bemanning til Klimahuset og de nye utstillingene, 

små stillingsprosenter. 
 Omorganisering av IT-tjenestene 
 Hurtig nedstigning av Zoologisk museum 
 Utsatt innflytting i nyoppusset Geologisk museum grunnet usikkerhet rundt moms. 

 

LOS - Eiendomsavdelingen 
Medlemsmøter:  

5 gruppe medlemsmøter i forbindelse med 2.5.1 

15 møter med enkeltmedlemmer - diverse bistand 

IDF: 

11 IDF møter  
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Viktige saker:  

Også denne perioden har naturlig nok vært sterkt preget av koronasituasjonen og det meste av 
kontakten med medlemmer og arbeidsgiver har vært digital på Zoom, men også noen fysiske 
møter når det har latt seg gjøre. 

Det har ikke vært avholdt noe felles medlemsmøte i EA i perioden, men flere fysiske 
medlemsmøter for mindre grupper.  

Et flertall av NTLs medlemmer i EA har arbeidsoppgaver som krever tilstedeværelse og har vært 
fysisk tilstede på UiO hele perioden. 

Oppfølging av den nye organisering i seksjon for bygningsdrift er det NTLs tillitsvalgte i EA har 
jobbet mest med i perioden i tillegg til bistand til enkeltmedlemmer. 

 

LOS - USIT  
Medlemskontakt: 

Medlemskontakt har blitt pleid fortløpende, hovedsakelig i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør, 
og noen ververunder hos nyansatte i den tiden man jobbet fysisk på kontoret i UiO sine lokaler. 

IDF:  

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

Viktige saker:  

-Omorganisering av IT ved UiO 

-Økonomi/DFØ 
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Forslag til perioden 2022-2023 
 

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2018-2022.  I 
årsmøteperioden 2022-2023 vil følgende områder være særlig viktige for NTL UiO: 

FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK: 
NTL UiO vil jobbe for et sterkt, selvstyrt og autonomt universitet. NTL UiO vil være aktive 
og synlige i diskusjoner om utviklingen av fremtidig styringsmodell og organisering av 
sektoren. Tillit og faglighet er grunnleggende forutsetninger for en god og 
hensiktsmessig styring av UH- sektoren.  NTL UiO vil fortsette arbeidet med å formulere 
konkrete mål og krav om hva en tillitsreform må inneholde, herunder krav knyttet til 
finansieringssystemet, detaljstyring, medbestemmelse og autonomi, direktoratifisering 
og digitalisering. Vi vil videre jobbe med å utvikle og fremme politikk som styrker de 
ansattes faglighet og frihet i jobben og fagforeningenes medbestemmelse i 
beslutningsprosesser.   

 NTL UiO skal følge opp UiOs klima- og miljøstrategi og forslag til videre tiltak gjennom 
partssamarbeid og medbestemmelsesformer. NTL UiO vil jobbe for å finne løsninger og 
tiltak som ikke slår skjevt ut og at ansvar bæres kollektivt. 

 

PERSONALPOLITIKK: 
 Det pågår fortsatt en maktforskyvning i arbeidslivet. NTL UiO vil jobbe for å sikre de 

ansattes medbestemmelse og medvirkning under omstillingsprosesser, og følge opp 
medlemmer som er under omstilling.   

 NTL UiO vil jobbe for at privatiserte (outsourcede) tjenester og oppgaver tilbakeføres i 
statelig regi og utføres av egne, faste ansatte. 

 Diskusjon om fremtidig organisering av arbeidsplassen, herunder spørsmål om bruken 
av hjemmekontor etter pandemien, 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 for å hindre 
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 jobbe for å organisere enda flere medlemmer i alle 

stillingskategorier, også engelskspråklige. Vi vil skape nye arenaer og former for verving, 
herunder bruk av gjenverving (winback) og møter med nyansatte.  
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Regnskap og revisors beretning for 2022 
Regnskap kan tilsendes på forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

 

Budsjettforslag 2022-2023 
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 17.01.22 til 08.03.22, har valgkomiteen hatt 4 møter. 

 

Styret 
Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Natalia Zubillaga Studiekonsulent -  

Sosialantropologisk institutt, SV 

Nestleder Gabrielle Tandberg Rådgiver - Gruppe for arrangementsstøtte, EA 

Sekretær Axel Hjelme Rådgiver - Teknisk og administrativ Gruppe, JF 

Kasserer Tobias Langhoff Senioringeniør - Seksjon for applikasjon- og 
integrasjonsplattformer, USIT 

Styremedlem Maren Holthe Hedne Stipendiat - Økonomisk institutt, SV 

Styremedlem Truls Strand Offerdal Stipendiat - institutt for medier og kommunikasjon, 
HF 

Styremedlem Caroline Hals Seniorkonsulent - Stab, PSI 

Styremedlem Joachim Pacheco-Lie Seniorkonsulent - Studieseksjonen, UV 

Styremedlem Ragnhild Gotaas Torvik Seniorkonsulent - Teknisk-administrativ gruppe, 
UV 

1. vara Kari Sletnes Universitetslektor - Institutt for filosofi, HF 

2. vara Katja Elisabeth 
Andersson 

Rådgiver - Administrasjonen IFI, MN 

3. vara Ingrid Sand Rådgiver - Studieseksjonen, MN 

4. vara Brede Ruben 
Engebakken Nilsen 

Overingeniør - IT/AV, SV 
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Ny Giv 
Verv Navn Stilling – tilknytning 

Redaktør Solveig Blomstrøm 
Nordbø 

Seniorkonsulent - Seksjon for digitale tjenester, 
LOS 

Redaksjonsmedlem Ellen Evju Jahr Seniorkonsulent - Kommunikasjonsseksjonen HF 

Redaksjonsmedlem Marie Sørhaug Seniorkonsulent - Stab Økonomisk institutt, SV 

Redaksjonsmedlem Hanna Jarstø Ervik Førstekonsulent - Institutt for offentlig rett, JF 

Fotograf Shane David Colvin Senioringeniør - Fakultetsadministrasjonen, UV 

 

Studieutvalget 
Verv Navn Stilling – tilknytning 

Leder Turi Lindalen Seniorkonsulent, Seksjon for opptak, LOS 

Medlem Gry Stubberud Førstekonsulent - Seksjon for fellestjenester 
Helsam, MED 

Medlem Kaja Santelmann Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen, JF 

Medlem Anne Lise Bækholt Pound Førstekonsulent - IFIKK-stab, HF 

Medlem Elise Koppang Frøjd Seniorrådgiver, UV 
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Styrets innstilling til valgkomite 
Navn Verv Stilling – tilknytning 

Hans Henrik Olsen Leder  

Caroline Hals Medlem  

Øystein Ekevik Medlem  

Kirsti Ales Dalseth Medlem  

*   

 

*Styret innstiller på at styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med et 
medlem i løpet av årsmøteperioden.  
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Innkomne forslag 

Forslag til uttalelser  
Forslagsstiller Kristine Mollø-Christensen 

Stortinget må avvise baseavtalen med USA  

Fagbevegelsen har tradisjonelt arbeidet for fred, nedrustning og mot militær eskalering. 
Forslaget om ny avtale om amerikanske baser i Norge, tjener etter vår oppfatning ikke fred og 
avspenning. 

I vår skal Stortinget behandle en ny avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid mellom USA og 
Norge. Den såkalte «Tilleggsavtalen» (Supplementary Defence Cooperation Agreement» 
(SDCA) som innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente 
militærbaser i Norge. Tre flybaser: på Rygge, Sola og Evenes og en marinebase ved Ramsund 
Orlogsstasjon i Troms.  

Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Norge fraskriver seg 
i avtalen retten til å kunne kontrollere områdene, hva USA bringer inn og oppbevarer av 
militært utstyr, våpen eller personell. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere 
amerikanske fartøy, fly, stridskjøretøy og sivile kjøretøy i eie av amerikansk personell. USA 
har fritt leide til og fra basene.  

Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale 
menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene.  

Norge skal ikke kunne kontrollere lagring og/eller transport av atomvåpen eller våpen 
forbudt etter norske internasjonale forpliktelser.  

Avtalen er brudd på norsk avspennings- og basepolitikk. Basene vil bli et amerikansk 
oppmarsjområde som vil provosere Russland og føre til økt militarisering og øke krigsfaren i 
Nordområdene. Ikke bare basene, men hele Norge kan bli et utsatt bombemål. Norge og USA 
har ikke felles interesser i den aggressive stormaktskonflikten med atomvåpen i 
Nordområdene.  

Avtalen er ikke tidsbegrenset, men kan sies opp først etter ti år. I den uklare og faretruende 
politiske situasjonen USA nå står i, er det en stor risiko å binde seg til en slik militæravtale 
med USA. Basene vil også være til store miljø- og sosiale belastninger for befolkningen og 
nærområdene rundt basene.  

Stortinget må si nei til denne avtalen! 

NTL UiO støtter «Aksjon mot baseavtale med USA» og vil delta på landsmarkeringen mot 
baseavtalen 23. april. 

Det bevilges kr. 1000,- til Aksjon mot baseavtale med USA. 

Styrets innstilling  Vedtas mot en stemme 
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Søknader og forslag til bevilgninger 
 

Formål: 

 

Søknad/ 

foreslått av: 

 

Styrets 
forslag til 

bevilgning: 

 

Vedlegg 
nr.  

Aksjon mot baseavtale med USA Kristine Mollø-
Christensen 

1000 Se forslag 
uttalelse 

Attac  3000 1 

Flyktninghjelpen Styret 5000 2 

Jenter og gutter i Raqqa Øystein Ekevik og 
Truls Strand Offerdal 

3000 3 

Kvinner på tvers  3000 4 

Manifest  9200 5 

Nei til EU  3000 6 

Norsk Folkehjelp  8000 7 

Pensjon for alle Styret 3000  

Somliga går med trasiga skor  3000 8 

Støttekomiteen for Vest-Sahara  3000 9 

TOTALE BEVILGINGER  44200  

 

I forslag til budsjett har styret satt av 50 000 til bevilginger i løpet av 2022.  
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2 

Fra Flyktningehjelpens nettsider 
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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 
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Vedlegg 9 

 


