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Protokoll fra årsmøte i Parat UiO 11. mars 2013 
 
Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes ønsket velkommen til møtet. 
 
Styrets forslag til forretningsorden: 
Bjarne Skov – møteleder 
Elin H. Frøshaug – protokollfører 
Annette Hjelmevold og Mimi Koppang - undertegne protokoll 
 
Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 
 
1. Åpning - godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent og årsmøtet er erklært for lovlig satt. 
 

2. Årsberetning 2012 
Årsberetningen ble behandlet hovedpunkt for hovedpunkt. 
 
Kommentar: Feil i oversikt over valgkomitéen. Ove Einar Brusegard er utelatt som 
medlem. Johan Erland skal listes som varamedlem. 
  
Vedtak: Årsberetning for 2012 ble enstemmig godkjent og vedtatt med de endringer som 
kom frem i årsmøtet. 
 

3. Regnskap 2012 
Regnskapet for 2012 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent og vedtatt. 
 

4. Budsjett 2013 
Budsjettet for 2013 ble gjennomgått. 
 
Kommentar:  Overført beløp fra 2012 er ulikt i regnskap for 2012 og budsjett for 2013.  
 
Vedtak: Budsjett ble enstemmig godkjent og vedtatt, med den forutsetning at styret  
finner ut av hvorfor det er differanse mellom regnskap for 2012 og budsjett for 2013. 
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5. Innkomne forslag 
 
Forslag til resolusjon fra styret:  
Om oppfølging av medlemmene under Internt handlingsrom. 
 
Parat UiO vil fremover jobbe spesielt for at det gis god og riktig informasjon om 
medlemmenes rettigheter, og særlig at disse ivaretas under gjennomføringen av 
vedtakene om Internt handlingsrom (IHR). 
 
«Internt handlingsrom» (IHR) er det største omstillingsprosjektet for teknisk-
/administrativt ansatte siden «Effektiviseringsprosjektet» i 1996/97. Universitetsstyret 
har vedtatt overordnede føringer, blant annet den såkalte «Nærhetsmodellen». Den 
betyr at flere avgjørelser tas på fakultets-/instituttnivå, og antakelig at 
sentraladministrasjonen slankes. 2013 kan derfor bli et år med omstillinger for mange 
Paratmedlemmer, med mulig flytting av fysisk arbeidsplass og nye ledere. Det å ivareta 
medlemmenes rettigheter er en naturlig aktivitet for en fagforening. Men på grunn av 
IHR er det nødvendig med en særlig satsning: Under omstilling har medlemmene spesielt 
behov for god informasjon om rettighetene sine, og om hvor og hvordan de kan få hjelp. 
I 2013 vil Parat spesielt jobbe for 
 
… gode omstillingsprosesser  
Parat ønsker at Internt handlingsrom blir en prosess som bringer noe godt med seg for 
UiO og de ansatte. Det er viktig at de ansattes arbeidshverdag blir like god, selv om 
rammene endres. God og tilrettelagt informasjon er spesielt viktig under omstilling. Parat 
vil øve press på universitetsledelsen slik at arbeidsgiversiden informerer de ansatte så 
ofte som mulig. 
 
… en god omstillingsavtale 
Grunnlaget for å få til gode og forutsigbare omstillingsprosesser er at regelverket for 
omstilling er kjent for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ved UiO inngikk 
arbeidsgiver og fagforeningene en omstillingsavtale i 2005. Parat UiO vil nå sammen med 
arbeidsgiver og de andre fagforeningene gjennomgå avtalen og sikre at den ivaretar 
behovene for en god prosess under IHR. 
 
… at regelverket følges ved UiO 
Et godt regelverk er viktig, men vi er avhengige av at det følges. I 2013 vil Parat være 
ekstra påpasselig med at omstillingsavtalen og tjenestemannslovens regelverk følges. 
 
… å gi våre medlemmer hjelp til å kjenne rettighetene sine 
I 2013 vil Parat gjennomføre temadager der medlemmenes rettigheter ved omstilling 
som tema. Ved behov vil vi også utarbeide tilrettelagt informasjon til medlemmene. Det 
kan bli medlemsmøter knyttet til enkeltfakulteter og/eller avdelinger for å informere om 
ansattes rettigheter. Det blir også behov for møter med enkeltpersoner. 
 
… å stille opp for det enkelte medlem 
Vellykket omstilling handler i siste instans om det den enkelte ansatte selv opplever.  
Parat UiO vil sørge for at alle som ønsker det får den oppfølgingen de har behov for. 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til resolusjon. 
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6. Valg 
a) Styrevalg 

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling til styret i Parat UiO for perioden 
2013-2015: 
 
Nestleder:  
Asle Fredriksen (TA) 
 
Styremedlemmer: 
Nils P. Bergersen (NHM) 
Mats Granberg (MN) 
Annette Hjelmevold (UV) 
Tordis Juul (OD) 
Kristian Omnes (KHM) 
Bjarne Skov (HF) 
Jorunn Yttri (UV) 
 
Varamedlemmer: 
2. Asta Helgadottir (HF) 
3. Gunn Bjella Sæther (OD) 
 
Vedtak:  
Valgkomitéens forslag til nestleder vedtatt ved akklamasjon.  
Valgkomitéens forslag til styremedlemmer vedtatt ved akklamasjon.  
Valgkomitéens forslag til varamedlemmer vedtatt ved akklamasjon. 
 
Følgende styre- og varamedlemmer er ikke på valg i 2013, og er følgelig ikke tatt 
med i innstillingen: 
 
Leder:  
Ole Martin Nodenes 
 
Styremedlemmer: 
Berit Rødsand (SA) 
Anne Innes (MN) 
 
Varamedlemmer: 
Elin Frøshaug (UB) 
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b) Valgkomité 
Styrets forslag til valgkomité: 
 
Eva Østby Magnussen - 2 år 
Ove Einar Brusegard - 2 år 
 
Vedtak: Styrets forslag til valgkomité vedtatt ved akklamasjon.  
 
Følgende valgkomitémedlemmer er ikke på valg i 2013, og er følgelig ikke tatt 
med i innstillingen: 
 
Elisabeth Aronsen 
Johan Erland - varamedlem 
 

 
Avslutning 
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